
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 08:30

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

      

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Terça-Feira, 13 de Novembro de 2018 - Edição nº 10377

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS ESTÁ DE ACORDO COM A PROPOSIÇÃO N.º 14/2010 - TP,

DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, EDIÇÃO 8403 DE 27/08/2010



Índice
COMARCAS 6
Terceira Entrância 6
Comarca de Alta Floresta 6
		1ª Vara 6
		2ª Vara 7
		3ª Vara 13
		4ª Vara 20
		5ª Vara 23
		6ª Vara 23

Comarca de Barra do Garças 36
Diretoria do Forúm 36
		1ª Vara Cível 38
		2ª Vara Cível 39
		3ª Vara Cível 44
		4ª Vara Cível 46
		1ª Vara Criminal 48
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 49

Comarca de Cáceres 134
		1ª Vara Cível 134
		2ª Vara Cível 138
		3ª Vara Cível 148
		4ª Vara Cível 149
		5ª Vara Cível 151
		1ª Vara Criminal 165
		2ª Vara Criminal 165
		3ª Vara Criminal 166

Comarca de Diamantino 166
		1ª Vara Cível 166
		2ª Vara Cível 174
		5ª Vara 176

Comarca de Primavera do Leste 181
Diretoria do Forúm 181
		1ª Vara Cível 182
		2ª Vara Cível 185
		3ª Vara Cível 187
		4ª Vara Cível 192
		5ª Vara Cível 194
		Vara Criminal 201

Comarca de Sorriso 211
		1ª Vara 211
		2ª Vara 226
		3ª Vara 228
		4ª Vara Cível 240
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 241
		1ª Vara Criminal 252
		2ª Vara Criminal 253

Comarca de Tangará da Serra 253
		1ª Vara Cível 253
		2ª Vara Cível 261
		3ª Vara Cível 265
		4ª Vara Cível 268
		5ª Vara Cível 280

		1ª Vara Criminal 287
		2ª Vara Criminal 288
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 291

Comarca de Lucas do Rio Verde 304
		1ª Vara 304
		2ª Vara 307
		3ª Vara 307
		4ª Vara 316
		5ª Vara 317
		6ª Vara 321

Segunda Entrância 328
Comarca de Água Boa 328
		2ª Vara 328
		Juizado Especial Cível e Criminal 329

Comarca de Alto Araguaia 330
		1ª Vara 330
		2ª Vara 330
		Juizado Especial Cível e Criminal 334

Comarca de Barra do Bugres 335
		1ª Vara 335
		2ª Vara 337
		3ª Vara 339
		Juizado Especial Cível e Criminal 344

Comarca de Campo Novo do Parecis 346
Diretoria do Fórum 346
		1ª Vara 346
		2ª Vara 349
		Juizado Especial Cível e Criminal 353

Comarca de Campo Verde 354
		1ª Vara 354
		2ª Vara 368
		3ª Vara 371
		Juizado Especial Cível e Criminal 373

Comarca de Canarana 373
		1ª Vara 373
		2ª Vara 374
		Juizado Especial Cível e Criminal 377

Comarca de Chapada dos Guimarâes 377
		1ª Vara 377
		2ª Vara 378
		Juizado Especial Cível e Criminal 380

Comarca de Colíder 380
		1ª Vara 380
		2ª Vara 382
		3ª Vara 391
		Juizado Especial Cível e Criminal 395

Comarca de Comodoro 397
		1ª Vara 398



		2ª Vara 402
		Juizado Especial Cível e Criminal 404

Comarca de Jaciara 411
Diretoria do Fórum 411
		1ª Vara 412
		2ª Vara 425
		3ª Vara 426
		Juizado Especial Cível e Criminal 428

Comarca de Juara 434
		1ª Vara 434
		2ª Vara 436
		Juizado Especial Cível e Criminal 438
		3ª Vara 440

Comarca de Juína 441
		1ª Vara 441
		2ª Vara 443
		3ª Vara 447
		Juizado Especial Cível e Criminal 449

Comarca de Mirassol D'Oeste 451
Diretoria do Fórum 451
		1ª Vara 451
		2ª Vara 454
		Juizado Especial Cível e Criminal 466
		3ª Vara Criminal 474

Comarca de Nova Mutum 475
		1ª Vara 475
		2ª Vara 476
		Juizado Especial Cível e Criminal 480
		3ª Vara 485

Comarca de Nova Xavantina 494
		1ª Vara 494
		2ª Vara 495
		Juizado Especial Cível e Criminal 497

Comarca de Paranatinga 499
		1ª Vara 499
		2ª Vara 501
		Juizado Especial Cível e Criminal 506

Comarca de Peixoto de Azevedo 508
Diretoria do Fórum 508
		2ª Vara 508
		Juizado Especial Cível e Criminal 513

Comarca de Pontes e Lacerda 521
		1ª Vara 521
		2ª Vara 523
		3ª Vara 534
		Juizado Especial Cível e Criminal 535

Comarca de Poxoréo 537
		2ª Vara 537

		Juizado Especial Cível e Criminal 543

Comarca de São José do Rio Claro 545
		1ª Vara 545
		2ª Vara 546
		Juizado Especial Cível e Criminal 548

Comarca de Vila Rica 548
		2ª Vara 548
		Juizado Especial Cível e Criminal 548

Primeira Entrância 550
Comarca de Alto Garças 550
		Vara Única 550

Comarca de Alto Taquari 601
		Vara Única 601

Comarca de Apiacás 605
		Vara Única 605

Comarca de Araputanga 606
		Vara Única 606
		Juizado Especial Cível e Criminal 608

Comarca de Arenápolis 612
		Vara Única 612
		Juizado Especial Cível e Criminal 613

Comarca de Aripuanâ 617
		Vara Única 617
		Juizado Especial Cível e Criminal 621

Comarca de Brasnorte 621
		Vara Única 621
		Juizado Especial Cível e Criminal 621

Comarca de Campinápolis 643
		Vara Única 643

Comarca de Cláudia 643
		Vara Única 643
		Juizado Especial e Criminal 646

Comarca de Colniza 646
Diretoria do Fórum 646
		Vara Única 646
		Juizado Especial Cível e Criminal 648

Comarca de Cotriguaçu 649
		Vara Única 649

Comarca de Dom Aquino 655
		Vara Única 655
		Juizado Cível e Criminal 655

Comarca de Feliz Natal 656



Diretoria do Fórum 656
		Vara Única 657

Comarca de Guarantâ do Norte 658
		Vara Única 658

Comarca de Guiratinga 659
		Vara Única 659

Diretoria do Fórum 663
		Juizado Especial Cível e Criminal 664

Comarca de Itaúba 664
		Vara Única 664

Comarca de Itiquira 664
		Vara Única 664

Comarca de Jauru 666
		Vara Única 666
		Juizado Especial Cível e Criminal 668

Comarca de Juscimeira 671
		Vara Única 671

Comarca de Marcelândia 671
		Vara Única 671
		Juizado Especial Cível e Criminal 683

Comarca de Matupá 684
		Vara Única 684

Comarca de Nobres 684
		Vara Única 684

Comarca de Nortelândia 692
		Vara Única 692

Comarca de Nova Canaâ do Norte 692
Diretoria do Fórum 692
		Vara Única 692
		Juizado Especial Cível e Criminal 693

Comarca de Nova Monte Verde 694
		Diretoria do Fórum 694
		Vara Única 694

Comarca de Nova Ubiratã 696
		Vara Única 696

Comarca de Novo São Joaquim 698
		Vara Única 698
		Juizado Especial Cível e Criminal 698

Comarca de Paranaita 699
		Vara Única 699
		Juizado Especial Cível e Criminal 701

Comarca de Pedra Preta 702
		Vara Única 702

Comarca de Poconé 706
		Vara Única 706
		Juizado Especial Cível e Criminal 712

Comarca de Porto Alegre do Norte 722
Diretoria do Fórum 722
		Juizado Especial Cível e Criminal 722
		2ª Vara 722
		3ª Vara 725

Comarca de Porto dos Gaúchos 726
Diretoria do Fórum 726
		Vara Única 726
		Juizado Especial Cível e Criminal 727

Comarca de São Félix do Araguaia 727
		2ª Vara 727

Comarca de Porto Esperidião 731
		Vara Única 731

Comarca de Querência 734
		Vara Única 734

Comarca de Ribeirão Cascalheira 734
Diretoria do Fórum 734
		Vara Única 734

Comarca de Rio Branco 736
		Vara Única 736
		Juizado Especial Cível e Criminal 737

Comarca de Rosário Oeste 738
		Vara Única 738

Comarca de Santo Antônio do Leverger 746
		Vara Única 746
		Juizado Especial Cível e Criminal 747

Comarca de São José dos Quatro Marcos 749
		Vara Única 749

Comarca de Sapezal 751
		Vara Única 752

Comarca de Tabaporã 753
Diretoria do Fórum 753
		Vara Única 753
		Juizado Especial Cível e Criminal 756

Comarca de Tapurah 756
		Vara Única 756

Comarca da Terra Nova do Norte 757



		Vara Única 757

Comarca de Vila Bela da Santíssima
Trindade 758
		Vara Única 758
		Juizado Especial Cível e Criminal 760

Comarca de Vera 761
		Vara Única 761



COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1003036-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - RJ148511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

RONALDO VIEIRA DE SOUZA SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

 

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 acerca 

do Petitório sob Id 16458757, trazido pela Parte Requerida, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002220-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CONSTANTINO BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade do Recurso de 

Apelação sob Id 16450842, interposto pela Parte Requerida, ora Apelante; 

II) intimar a Parte Autora para manifestar-se ao teor do Art. 1.010, §1º do 

CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001069-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. M. S. (EXEQUENTE)

E. C. H. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

da dívida, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

pela Parte Requerida, conforme Intimação sob Id 16361513; II) intimar a 

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

prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000699-43.2018.8.11.0007

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:

DANIEL TEDESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

 

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

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

do débito, ou contestação da demanda, conforme Diligência de Id 

14391381 e Decisão em Embargos Declaratórios de Id 15417335; II) intimar 

a Parte Autora para manifestar-se, requerendo o que entender pertinente 

em direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002095-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ERICA DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

sob Id 16469947; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, ao teor do 

Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001372-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA MARIA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade do Recurso de 

Apelação sob Id 16473379, interposto pela Autarquia Requerida, ora 

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

1.010, §1º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118940 Nr: 6673-20.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caiado Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reis e Silva LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Aparecido Sales - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:30

Valor do débito:8.925,18

Resumo das alegações da parte autora:Caiado Pneus Ltda, pessoa 

Jurídica com direito privado, com sede na Av. Brasil n. 1744, Vila Mirian, 

por sua filial devidamente inscrita no CNPJ, n 55.330..229/0048-40, situada 

na Rua João P. M de Carvalho, n. 1.115, Bairro Industrial, Cidade de 

Sinop/MT,propôs a AÇÃO MOMITÓRIA, com fulcro no art. 1.102-A e 

seguintes do CPC, em desfavor de Reis e Silva -ME, pessoa Juridica 

devidamente inscrita no CNPJ N. 12.581.359/0001-89, com sede na Av 

Acerola n. 105, Setor H, nesta Cidade...

Despacho/Decisão:Vistos.

Frustradas as tentativas de proceder a citação pessoal da requerida, 

DEFIRO o pedido de citação da requerida por edital às fls. 63/63v.

Cite-se a parte requerida, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para 

responder a presente demanda, nos termos da decisão inicial, com as 

advertências de praxe.

Fluído “in albis” o prazo da citação por edital, o qual deverá ser certificado 
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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, 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.

Às providências, com urgência, uma vez que o presente feito se encontra 

no rol da meta Meta 02/2018 do CNJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabete Timotio dos Santos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119061 Nr: 6768-50.2014.811.0007

 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: EDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Requerida para que apresente, no 

prazo de 5 (cinco) dias, seus dados bancários, com vistas à expedição do 

Alvará Judicial dos valores vinculados ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104034 Nr: 5790-44.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Dias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, se manifestem, 

acerca do cálculo elaborado, encartado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7724 Nr: 161-85.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalício Menezes dos Santos

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

OAB:5091-B, Gustavo A. M. Berner - OAB:6.511/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

autora para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 86,72 (oitenta e seis reais com setenta e 

dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 

91/92.

 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 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 97955 Nr: 6508-75.2011.811.0007

 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): Aureo Celio Formigoni & Cia Ltda Me

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

igualmente qualificado (a).

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

ao pagamento da CDA.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

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

imperiosa se faz a extinção da presente execução.

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

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

do Código de Processo Civil de 2015.

Custas pela parte executada.

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

os mesmos já foram quitados, por meio de depósito judicial (fls. 52), bem 

como requereu o levantamento dos valores por alvará judicial.

Portanto, DEFIRO a transferência da importância depositada judicialmente, 

a título de honorários, para a conta abaixo indicada.

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

honorários sucumbenciais ser transferido para conta bancária indicada às 

fls. 51. (Banco Itaú, Agência 1354, C.C. 00939-9, CPF/MF nº 

337.733.828-47).

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

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004039-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON FAGUNDES MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004039-92.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADEMILSON FAGUNDES MARTINS Vistos. Analisando os presentes autos, 

constato que não restou devidamente comprovada a mora do requerido na 

forma prevista pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação 

alterada pela Lei n° 13.043/2014. Com efeito, a parte autora apresentou os 

documentos com a finalidade de comprovar a mora do requerido, todavia, 

consoante se denota, a notificação não foi recebida, e, portanto não 

assinada. Destaca-se que a atual redação do artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69 exige a presença de assinatura de notificação, 

ainda que não seja do próprio destinatário. Tendo em vista que a norma 

contida no artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69 indica que o proprietário 

fiduciário, ao requerer a busca e apreensão do bem, deverá comprovar a 

mora do devedor na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do referido 

diploma legal, é de rigor oportunizar ao credor a emenda da inicial, pois a 

comprovação da mora é, segundo a orientação jurisprudencial, 

pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Nesse sentido, trago o seguinte aresto proferido pelo Egrégio 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO 

“NÚMERO IRREGULAR” – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO 

“NÚMERO IRREGULAR” – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). Ante o exposto, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, devendo comprovar nos autos a mora do devedor pela forma 

prescrita pelo § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 (redação alterada 

pela Lei n° 13.043/2014) ou mesmo por protesto, consoante aceito 

jurisprudencialmente, sob pena de indeferimento da petição inicial, com 

base no § único do art. 231 e no art. 485, inciso I, ambos do CPC. No 

mesmo prazo, deverá ser comprovado o recolhimento das custas iniciais, 

sob pena do cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Cumpra-se. Alta 

Floresta, 12 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003214-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERCIO VILMAR KYNAST (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003214-51.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: FUNDACAO PIO XII EXECUTADO: DERCIO VILMAR KYNAST 

Vistos. Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo requerido, o qual 

deverá ser contado a partir da data do pedido. Findo o lapso temporal 

estipulado, intime-se a parte autora para comprovar a insuficiência de 

recursos para o custeio das custas processuais em até 15 (quinze) dias, 

sob pena do indeferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, o pedido 

de reconsideração não possui previsão no ordenamento jurídico, cabendo 

a impugnação ser efetuada pelas vias processuais adequadas. Ademais, 

a jurisprudência pátria assentou o entendimento que o fato da pessoa 

jurídica exercer atividades sem fins lucrativos não implicam na presunção 

de insuficiência de recursos, em superação ao entendimento 

anteriormente estabelecido. Neste sentido foi editado o enunciado da 

Súmula 481, do STJ: “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”. Portanto, a concessão da 

gratuidade de justiça somente será deferida mediante as devidas 

comprovações. Intime-se. Alta Floresta, 7 de novembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002540-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE GERALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, bem como 

para, querendo, apresentar os quesitos no prazo legal. DECISÃO: “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. Entendo necessário, para análise da tutela de 

urgência, a realização de perícia médica e a juntada de estudo social. 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 à 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. Assim, determino a imediata realização de 

ESTUDO SOCIAL na residência da parte autora, com o fim de verificar o 

preenchimento do requisito objetivo previsto na Lei n.º 8.742/93, 

consistente na condição de hipossuficiência econômica e, para tanto, 

NOMEIO a Assistente Social credenciada nesta Comarca para realização 

do estudo social na residência da parte autora. ENCAMINHE-SE à 

Assistente Social cópia da inicial, da presente decisão e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora e dos quesitos ofertados 

pelo INSS (arquivados na Secretaria da Vara), consignando o prazo de 20 

(vinte) dias para entrega do laudo de estudo social ao Juízo. Competirá à 

Assistente Social verificar a real condição financeira do núcleo familiar da 

parte autora, relatando minuciosamente acerca da residência, se trata-se 

de imóvel próprio ou alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, 

quais os bens móveis que guarnecem à residência, se possui veículos, 

qual a renda auferida pela família e outras informações relevantes ao 

deslinde da causa, devendo ainda responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Outrossim, 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 perito judicial Dr. Bruno Vilela Gomes – CRM/MT 6510, razão por 

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

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia 

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

que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 

proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito 

cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, 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). 

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

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A deficiência ocasiona 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial? Qual o grau do impedimento? c) Os impedimentos, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas? d) A 

parte autora em razão da deficiência que o acomete e dos impedimentos 

ocasionados é capaz de gerir sua própria vida sem a intervenção de 

terceiros? 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 relatório de estudo social e 

do laudo pericial, CITE-SE o requerido, com o encaminhamento dos autos, 

devendo constar as advertências dos artigos 344 e que o prazo para 

contestar é de sessenta (60) dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca dos laudos, consignando que o silêncio importará na 

presunção de concordância. Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o relatório de estudo 

social e sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in albis” para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais no sistema da 

assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme Resolução nº 

00305/2014-CJF. Por fim, façam os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 16 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 
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Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003476-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003476-98.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: LEANDRO LIMA SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

pelo procedimento comum ajuizada por LEANDRO LIMA SANTOS em face 

de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora, que desembolsou R$ 8.634,00 (oito mil reais seiscentos e 

trinta e quatro reais) para fins de adquirir 3 cotas AdCentral Family. 

Pretende ser ressarcida por meio do bloqueio judicial dos bens e valores 

da empresa requerida, efetuado pelo Juízo de Rio Branco-AC, nos autos 

da Ação Cautelar Inominada de nº 0005669- 76.2013.8.08.001 e Ação Civil 

Pública nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª Vara Cível. Suscitando vários 

preceitos legais, ao final requer a concessão dos benefícios da 

assistência Judiciária Gratuita; a inversão do ônus da prova, para que seja 

determinado à Requerida a apresentação de todos os dados, relatórios e 

extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de bônus, saques, 

utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas 

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede; seja prolatada 

sentença fixando o “quantum debeatur, de forma a permitir o início do 

cumprimento de sentença, devendo ser levado em consideração a 

correção monetária e juros fixados nos autos da ação civil pública; a 

determinação à requerida para exibição de documentos (contrato da 

autora, bem como planilhas demais documentos que estejam em sua 

posse para devida comprovação do vinculo entre o autor e réu). Sob o id 

nº 15621823, foi determinada a emenda à inicial, com o fim de comprovar a 

existência de relação jurídica entre as partes, mediante a mínima 

comprovação do vínculo entre os envolvidos. Devidamente intimada, a 

autora alegou que não tem qualquer documento atinente à relação 

contratual, os quais somente podem ser obtido por meio de acesso ao 

sistema interno da requerida, denominado como “back office”. É o relatório. 

DECIDO. Compulsando os autos, constato ausente uma das condições da 

ação, a legitimidade da autora para propor a presente ação de liquidação 

individual da sentença coletiva, proferida na ação civil pública n° 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Estado do Acre em desfavor 

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

exordial não comprovam a sua legitimidade para ingressar com a presente 

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

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

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

propositura da liquidação de sentença pleiteada pela parte autora. Acerca 

do ônus da necessidade de comprovar a legitimidade para a propositura 

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

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - PROCESSO - EXTINÇÃO - 

CARÊNCIA DA AÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS - 

PROVA. A parte autora que não prova ou revela indício do direito alegado, 

tendo em vista os limites da sentença coletiva que pretende liquidar por 

arbitramento, é carecedora da ação de liquidação por ilegitimidade ativa e 

falta de interesse processual, porquanto não provada, por ora, a 

necessidade de acionamento do Judiciário, dando causa ao indeferimento 

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

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser tutelado, ante 

a prova dos requisitos necessários de alcance. (TJ-MG - AC: 

10352160007055001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de 

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

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

LASTRO MÍNIMO. A declaração de insuficiência de recursos constitui 

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

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

havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua 

capacidade financeira. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia 

subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem 

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

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

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. 

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

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

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

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

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

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

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

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

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

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

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

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

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

Recurso prov ido,  em par te . (TJ-AC -  Ape lação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

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

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

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

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

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

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

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

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

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

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

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

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

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Floresta, 7 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003025-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DA SILVA MIGUEL (EXECUTADO)

EMANUEL MARCOS DA SILVA (EXECUTADO)

EMADAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Vistos. Citem-se os Executados, por oficial de justiça, para pagar a dívida 

no valor de R$ 115.162,42 (cento e quinze mil cento e sessenta e dois 

reais e quarenta e dois centavos), custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no 

prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, que deverão ser atualizados 
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até a data de pagamento. Do mandado ou carta de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e 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. Em caso de não 

pagamento, será averiguada a possibilidade de penhora do bem indicado 

(01 caminhão da marca Ford, modelo cargo C1119, ano fabricação/modelo 

2015/2016, chassi nº 9BFWEA7B7GBS92601, no valor de R$ 130.000,00). 

Os Executados deverão ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, 

do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

Registre-se também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

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

um por cento ao mês. Ficam os Executados advertido que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. O Exequente, por sua vez, deverá ter 

ciência de que, não localizado o Executado, deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código 

de Processo Civil. Por fim, registre-se que, independentemente de nova 

ordem judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o 

Exequente poderá requerer diretamente ao Cartório Distribuidor, a 

expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos 

fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Expedida a certidão, caberá ao Exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. 

Alta Floresta, 31 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002536-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MAIA (EXEQUENTE)

GINE LEIDE VIEIRA CARDOSO MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE JULIAO DA SILVA (EXECUTADO)

ELIEGE SOCIO DA SILVA (EXECUTADO)

FRANCISCO RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte exequente para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Vistos. 1 – DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 2 - 

CITEM-SE os executados, com os benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, 

no prazo de 3 dias, contados da citação, efetuarem o pagamento da 

dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo Civil. 3 - Os 

executados, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

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

mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos, nos 

termos dos artigos 231 e 915 do Código de Processo Civil. 4 - Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, observando a ordem de preferência descrita no artigo 

835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso 

de bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge dos executados 

(art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, 

serão dela intimados os executados, nos termos do artigo 841 do CPC. 5 - 

Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 855, do CPC). 6 - Não encontrado os devedores, 

efetue o Sr. Oficial de Justiça o arresto de bens dos devedores 

suficientes para garantir a execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 

dias seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

procurar os devedores por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação por hora certa, certificando o ocorrido 

(art. 830, §1º, do CPC). 7 -Certificado pelo Sr. Meirinho que os devedores 

não foram encontrados, não havendo suspeita de ocultação, a Secretaria 

deverá intimar o credor, por meio de seu advogado, para requerer a 

citação por edital dos devedores. 8 - Fixo, desde já, os honorários em 

10% sobre o valor do débito. Para o caso de integral pagamento da dívida, 

no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela 

metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 16 de agosto de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti”. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119369 Nr: 7043-96.2014.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Lopes

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 17/10/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113742 Nr: 2247-62.2014.811.0007

 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: Sandraerli de Souza Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei 

Volpe - OAB:3240/MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte autora para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133892 Nr: 7253-16.2015.811.0007

 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: Conceição de Maria Ferreira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 É o relatório. DECIDO.De largada, vislumbro que a alegação de prescrição 

ventilada pela autarquia em sua defesa não merece acolhimento, pois o 

requerimento do benefício se deu em 05/06/2015 (fl.14), não havendo, 

nesta demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no 

parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a 

matéria.Sem mais preliminares a serem apreciadas, passo à análise do 

mérito.Fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade rural 
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pela Autora, durante o período de carência, de modo a configurar sua 

qualidade de segurado especial; b) o caráter da atividade rural (economia 

domiciliar, empregado, etc.). Consigo que é ônus da parte requerente 

(inciso I, art. 373, NCPC) a comprovação do preenchimento dos requisitos 

legais para a concessão, e o consequente recebimento, do benefício 

pretendido.Logo, à espécie do benefício pretendido, principalmente pelo 

conteúdo probatório até então produzido, é imprescindível a produção de 

prova testemunhal e do depoimento pessoal da parte Requerente, a fim de 

se buscar a verdade processual acerca da atividade desenvolvida pela 

autora, ao tempo do preenchimento do requisito etário.Assim, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de dezembro de 2018, 

às 14h00 a ser realizada na sala de audiências da 2ª Vara desta 

Comarca, devendo a parte Autora e suas testemunhas ser intimadas NA 

PESSOA DE SEU PATRONO para comparecer ao ato, independentemente 

da apresentação de rol prévio.Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118791 Nr: 6551-07.2014.811.0007

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->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: EMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdM

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

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

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 24/92018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 171502 Nr: 4687-89.2018.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Arceu Peixoto Ferreira 

- OAB:16612/0-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 a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão de 

fls. 22, bem com do estudo psicossocial de fls. 36/38, e ainda indicar o 

endereço da requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123344 Nr: 1448-82.2015.811.0007

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSC

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Diante das manifestações de fls. 79/80 e fl. 81 e visando o integral 

cumprimento da decisão de fls. 61/62, DESIGNO audiência de instrução 

para a data de 10 de dezembro de 2018, às 13h30min, a ser realizada na 

sala de audiências da 2ª Vara desta Comarca, devendo a parte Autora e 

suas testemunhas serem intimadas NA PESSOA DE SEU PATRONO para 

comparecer ao ato, independentemente da apresentação de rol prévio.

 Expeça-se mandado para intimação da parte requerida, bem como para 

suas testemunhas arroladas à fl. 40-v., Gilvanei Silva Campos, Roseli 

Fernandes Modesto dos Santos e Ivan Vieira da Silva.

 Ciência à Defensoria Pública.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63304 Nr: 2726-31.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Iraci da Silva Queiroz

 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 a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da RPV da 

parte autora depositado às fls. 148, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46932 Nr: 6412-36.2006.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Luzia Ana de Souza Araujo

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 16/10/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37936 Nr: 3415-17.2005.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Sonia Jost, Claudélia Jost, Aroldo Soares Matoso, 

Oderio Jost, Silveiro Jost, Natalia Jost Matoso, Marcelo Iziderio Jost, 

Rogerio Ismar Jost, Dalvia Jost, Dania Jost, Daria Jost Krilow, Darlise 

Krilow, Hilario Krilow

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 16/10/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66895 Nr: 6366-42.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Rosilda 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos afim de que seja expedido RPV - requisição de 

pequeno valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 44183 Nr: 4503-56.2006.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria do Amparo Alves dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 16/10/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120238 Nr: 7675-25.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Rogério Fernandes Moreira, Edivaldo 

Batista da Silva

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

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

OAB:20.342/O, Lucas Barella - OAB:19.537/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22.276/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parterequerida, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 16/10/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33094 Nr: 2152-81.2004.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Nazaré Maria da Silva

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 16/10/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34503 Nr: 3-78.2005.811.0007

 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: Délia de Souza Ramos

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 16/10/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55012 Nr: 6982-85.2007.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Antonia de Fátima Nascimento dos Reis

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 16/10/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120227 Nr: 7666-63.2014.811.0007

 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: Marilene Ferraretto de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

Energisa

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) das partes 

autora a manifestarm-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da devolução 

da carta precatória de fls. 104/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33089 Nr: 2163-13.2004.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Paulo Cardoso

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 16/10/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50154 Nr: 2174-37.2007.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: José Carlos Mendes

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 16/10/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004018-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS SANTOS BEZERRA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004018-19.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ELISANGELA PEREIRA RÉU: JEAN CARLOS SANTOS 

BEZERRA Vistos. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante 

da presunção de veracidade da afirmação da parte autora (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. O 

presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC. DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 15h40, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no 

Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão 

ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 
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(art. 696, NCPC). Cite-se a parte requerida, POR VIA POSTAL, e intime-se 

a parte requerente, pessoalmente, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou Defensores Públicos, 

obrigatoriamente. O mandado direcionado à parte requerida deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar 

cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). Consigne-se em nos 

mandados destinados à parte requerente e à parte requerida 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. Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória 

deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova 

intimação. Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA 

SECRETARIA, para, no prazo de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, 

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

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Antes da conclusão, 

vista ao Ministério Público. Às providências. Intimem-se. Alta Floresta, 9 de 

novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000441-33.2018.8.11.0007

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:

FRANCISCO CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000441-33.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

FRANCISCO CONCEICAO Vistos. INDEFIRO o derradeiro pedido. Ainda que 

lei possibilite a requisição de diligências a ser efetuada pelo juízo, entendo 

que incumbe inicialmente à parte autora o ônus de buscar, por meios 

próprios, o endereço da parte requerida, e, somente após a comprovação 

de que não obteve êxito na localização, deverá o Estado-Juiz auxiliar na 

consecução da referida informação. Caso contrário, transferindo-se aos 

Magistrados, desde o início, o encargo de localizar os devedores, 

certamente restaria severamente prejudicada a prestação jurisdicional em 

tempo razoável, em clara ofensa à norma fundamental prevista no art. 4º, 

do CPC. Intime-se a parte requente para que promova, no prazo de 10 

(dez) dias, o andamento deste feito, bem como comprove as diligências 

realizadas com o escopo de localização da Requerida. Após, conclusos. 

Às providências. Alta Floresta, 9 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000697-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA QUEIROZ FERREIRA (AUTOR(A))

PEDRO GUEDES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000697-73.2018.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, inobstante a ausência de oposição da requerida 

quanto ao pedido inicial da parte autora, verifico não ser o caso de 

julgamento antecipado da lide, vez que, conforme afirma a própria 

requente em sua exordial, há no presente caso a presença de cadeia 

possessória, fato este que enseja a instrução do feito para o fim de fazer 

prevalecer a verdade real. Assim, passo, desde logo, a sanear o feito, 

nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. Nesse ponto, Inicialmente, 

DEIXO de determinar o chamamento nos autos do adquirente primitivo do 

imóvel em questão, conforme pugnado pela parte requerida em sua 

contestação, tendo em vista que, in casu, há a presença de litisconsórcio 

passivo necessário tão somente em relação aos confinantes e ao 

proprietário registral do bem usucapiendo. Acerca da legitimidade passiva 

nas ações de usucapião, colaciono os julgados a seguir: “AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA - IMÓVEL NÃO 

MATRICULADO E NÃO REGISTRADO - CITAÇÃO POR EDITAL - 

PROCESSO - EXTINÇÃO - SENTENÇA - CASSAÇAO. É parte passiva 

legítima aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapindo. Como 

o imóvel não está matriculado ou registrado em nome de uma pessoa 

determinada, os sujeitos passivos se consideram quaisquer interessados 

citados por edital. Dessa maneira, a extinção do processo, sem resolução 

de mérito, com base no art. 267, IV, CPC, por não terem os autores 

esclarecido o polo passivo, pressuposto de desenvolvimento válido e 

regular da relação processual, não pode subsistir. (TJMG - Apelação Cível 

1.0352.14.000550-0/002, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, publicação da súmula em 

04/10/2017). Grifo nosso. RAC - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CONFRONTANTE - ATO 

OBRIGATÓRIO - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA.1 - De 

acordo com o art. 942 do CPC revogado, forma-se litisconsórcio 

necessário-simples passivo entre o proprietário do imóvel e os 

confrontantes, de modo que é essencial e obrigatória a citação de todos, 

sob pena de nulidade absoluta.2 - Neste particular, a ausência de citação 

de um dos confinantes causa prejuízo ao terceiro recorrente, uma vez que 

o lindeiro preterido adquiriu lotes adjacentes aos pretendidos na 

usucapião, de modo que a sua manifestação, certamente, esclarecerá se 

é, ou não, verdadeira a assertiva de que Apelada nunca exerceu posse 

com o animus domini sobre a área usucapienda. (TJMT - Ap 85887/2017, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)”. Grifo 

nosso. Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo. A par disso, 

consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, fixo os 

seguintes pontos controvertidos: I) comprovação do exercício da posse 

pacífica e ininterrupta, com animus domini, do imóvel que o usucapiente 

pretende adquirir; II) decurso do prazo legal da posse exercida pela 

requerente. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

20.02.2019, às 14:30 horas, ocasião em que serão ouvidas as partes e 

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

dias, a contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, § 4º, do 

CPC). INTIMEM-SE as partes para comparecimento pessoal, ocasião em 

que serão tomados os depoimentos pessoais, sob pena de confesso, 

conforme o artigo 385, § 1º, do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 5 de novembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003807-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003807-80.2018.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial. 

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte autora (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. O presente feito deverá tramitar sob 

SEGREDO DE JUSTIÇA, tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 189 

do NCPC. POSTERGO a análise da tutela de urgência, consistente na 

majoração do valor dos alimentos para após a apresentação de resposta 
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pela parte requerida. Em análise sistemática da nova ordem processual 

imposta pelo vigor do NCPC, em especial quanto ao disposto no parágrafo 

único do art. 693, no caput do art. 695 e no art. 697, este feito tramitará 

segundo o novo Procedimento Comum. Assim, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 13h40min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC, no Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os 

esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se 

em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual” (art. 696, NCPC). Cite-se a parte requerida e intime-se a parte 

requerente, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de 

seus advogados ou Defensores Públicos, obrigatoriamente. O mandado 

direcionado à parte Requerida deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição 

inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo, nos termos em que determinado no §1º do art. 695, do CPC. 

Consigne-se em nos mandados destinados à parte requerente e à parte 

requerida 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. Restando infrutífera a conciliação, a 

peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual 

independe de nova intimação. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo legal e conclusos. Intimem-se. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 6 de 

novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003969-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TEODOSIO MELEK (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003315-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BSPE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO FONTANETTI OAB - SP21057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA ALBUQUERQUE DE BARROS BRAGA (REQUERIDO)

NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106339 Nr: 1635-61.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delio Luiz Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DELIO LUIZ PASSARINI, Cpf: 

72265426920, Rg: 4.001.698-8, Filiação: Dorval Passarini e Iris Schu 

Passarini, data de nascimento: 03/03/1965, brasileiro(a), natural de 

Viadutos-RS, divorciado(a), madeireira, Telefone 84466665. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS - 

IBAMA em face de DELIO LUIZ PASSARINI, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Destruir e danificar 4.874 ha de 

floresta nativa objeto de especial preservação(Floresta Amazônica), no 

Município de Apiacás/MT., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 21323/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/08/2012

 - Valor Total: R$ 15.800.700,00 - Valor Atualizado: R$ 15.800.699,00 - 

Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das explanações apresentadas, em 

caráter excepcional, DEFIRO a citação por edital do executado Delio Luiz 

Passarini, 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.

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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 08 de novembro de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRA AZUL TRANSPORTES LTDA ME, 

CNPJ: 09479194000124, Inscrição Estadual: 133536491, atualmente em 

local incerto e não sabido BAUBINA MARQUES DE OLIVEIRA RIBAS, Cpf: 

63088550144, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

ANILTON PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro(a), atualmente em local incerto 

e não sabido VADIR DE SOUZA RIBAS, Cpf: 69205582115, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido DEIVIDE KLIPPEL, Cpf: 
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02261624190, 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: 19/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PEDRA 

AZUL TRANSPORTES LTDA ME, BAUBINA MARQUES DE OLIVEIRA 

RIBASE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2014939/2014.

 - Valor Total: R$ 103.567,30 - Valor Atualizado: R$ 103.567,28 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: 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.

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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Alta Floresta, 07 de novembro de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 171488 Nr: 4683-52.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Borges Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Sais Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pela nova sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 

(Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos 

tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural.

Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de 

indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação 

dos preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do 

art. 99, do CPC/15.

Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo texto 

constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal 

de 1.988 assim preleciona: “o estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

 Pois bem. “In casu”, verifico haver indícios da ausência dos pressupostos 

legais para a concessão das benesses da gratuidade da justiça, isto 

porque a parte autora é garimpeiro, possui advogado particular e não 

juntou outros documentos que comprovem fazer “jus” ao benefício.

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

dias, comprove que não possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declaração de imposto de renda 

(2017), extratos bancários ou demais documentos que se considere 

pertinente.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137300 Nr: 1560-17.2016.811.0007

 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: Ademir dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Romano ou Nelson de Tal

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELSON ROMANO OU NELSON DE TAL, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do requerido, para, querendo, impugnar o pedido de 

habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Resumo da Inicial: "...O requente fora comodatário de uma área de 17 

hectares localizado na Av. Perimetral Rogério Silva. (...) Local destinado a 

criação de gado. No final de 2014, por problemas de saúde, o autor teve 

de vender o gado. Sem gado para povoar a área arrendada e ocupada 

sem qualquer título jurídico, o requerente deparou-se , em março de 2015, 

com invasão de fração do terreno pelo vizinho de propriedade do lado 

direito. O réu, sem autorização mudou o local da cerca divisória. 

(...)arrancou as lascas da cerca e levantou um muro no local e realizou 

edificações. (...) A par do esbulho, o requerido ao ocupar indevidamente 

frqação de área removeu a cerca divisória, retirou plantação para edificar 

um imóvel e ainda levantou um muro, causando prejuízos ao autor.".

Despacho/Decisão: Vistos.1) Tendo em vista a petição fl. 99 c/c docs. de 

fls.100/107, SUSPENDO a presente ação até a prolação da sentença de 

habilitação, nos termos do art. 689, do CPC.2) CITE-SE o requerido para, 

querendo, impugnar o pedido no prazo de 5 (cinco) dias.3) Após o 

decurso do prazo estabelecido no item “2”, com ou sem a manifestação do 

requerido, façam-se 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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 08 de novembro de 2018

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 168361 Nr: 3213-83.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

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

OAB:24.889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

IBAMA - OAB:

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

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador da parte 

EXEQUENTE, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, com a 

finalidade de intimação do inteiro teor do despacho/decisão de fl. 87, para 

manifestação no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69948 Nr: 2920-94.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes Maria Vargas

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o Procurador da parte 
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requerente, para, querendo, no prazo legal, manifestar-se sobre a 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 184/185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137923 Nr: 1859-91.2016.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michele Gomes Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.V. Ferreira Guerra Cosméticos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103264 Nr: 4977-17.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Souza do Nascimento

 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.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 170.

Apresentada impugnação pela autarquia federal (INSS) às fls. 173/176 c/c 

planilha de fls.177/178, onde apresentou como correto o valor total de R$ 

89.251,36 (oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais com trinta e 

seis centavos).

Oportunizado à parte credora/impugnada se manifestar sobre o pleito (fl. 

180), esta o fez, concordando com o valor apresentado pela parte 

impugnante e renunciando expressamente ao excedente à 60(sessenta) 

salários mínimos vigente.

 Vieram-me os autos conclusos.

Pois bem, considerando a concordância da parte impugnada quanto aos 

cálculos apresentados pela parte impugnante, HOMOLOGO os cálculos de 

fls.177/178 para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que 

tange ao valor de R$ 89.251,36 (oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e 

um reais com trinta e seis centavos).

TODAVIA, em razão da renúncia ao excedente à 60(sessenta) salários 

mínimos vigente, determino a expedição de RPV na importância de R$ 

57.360, 00 (cinquenta e sete mil com trezentos e sessenta reais).

 Outrossim, considerando que a parte credora indicou as contas a serem 

depositados os honorários contratuais/sucumbenciais e o benefício da 

parte autora, determino a expedição de RPV sem a intimação da 

Procuradoria acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o 

fez, através da presente impugnação.

Com o pagamento, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110247 Nr: 5812-68.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Aparecida Pereira de Souza

 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.

INTIME-SE a causídica subscritora de fl. 117 para indicar o nome do titular 

da conta bancária apontada no referido petitório, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, façam-se os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 166569 Nr: 2302-71.2018.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barreto, Maria Souza Barreto

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

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Alta Floresta-MT - OAB:, Procurador Geral do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

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

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador do ESTADO, 

em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para CIÊNCIA do inteiro 

teor da sentença proferida nesta ação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68749 Nr: 1722-22.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laila Burli da Costa

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JACK JAGNOW DA ROSA, Cpf: 

00086646176, Rg: 14107759, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido para, no prazo de 15 dias, quitar no 

velor de R$ 6.534,54 (seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e 

cinquenta e quatro centavos), 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.

Despacho/Decisão: Vistos.1) DEFIRO o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 136/137.RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para 

cumprimento de sentença, alterando o polo da demanda, parar figurar 

como exequente LAILA BURLI DA COSTA e executado, JACK JAGNOW 

DA ROSA, bem como seja certificado a existência de custas pendentes. 

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

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

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

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

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

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

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.

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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 06 de novembro de 2018

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121985 Nr: 612-12.2015.811.0007

 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): REINALDO REMI PASSARINI, Vera Lúcia de 

Souza Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gabriel Dan Lopes - 

OAB:15678/MT, JOÃO GABRIEL DAN LOPES - OAB:OAB/MT 15.678, 

Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar 

a respeito da impugnação à penhora de fls. 132/142 c/c docs. de 

fls.144/153 e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66046 Nr: 5623-32.2009.811.0007

 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: Ida Batista de Almeida

 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.

1- RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença.

 2-EXPEÇA-SE a competente Requisição de Pequeno Valor.

3- Considerando a certidão de fl.123, intime-se pessoalmente a parte 

exequente e seu advogado para no prazo de 15 (quinze) dias indicarem 

seus dados bancários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99490 Nr: 965-57.2012.811.0007

 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: Leopoldo Antônio Neto

 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.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte o cálculo de fl.110, cf. o teor da certidão de fl.120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 42958 Nr: 3091-90.2006.811.0007

 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: MCHdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCdO

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

Araujo da Silva - OAB:8.341 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl.141, intime-se a parte exequente 

para no prazo de 15 (quinze) dias informar acerca do desconto em folha 

de pagamento do executado e requerer o que entender de direito, sob 

pena de remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67766 Nr: 729-76.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agaé Transportes e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Carlinda -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida K. Caetano 

Vianna - OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira Dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Vistos.

Considerando o depósito de fl. 78, nesta data efetuo o desbloqueio integral 

do valor encontrado à fl.76, via sistema BACENJUD, cf. extrato em anexo.

 Outrossim, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifeste acerca do pedido de expedição de mandado de pagamento 

no valor de R$ 6.826,83 (seis mil, oitocentos e vinte e seis reais com 

oitenta centavos), em razão da atualização do débito.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 2233-54.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Del Canale Guisoni

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.

Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o processo 

será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Houve a expedição de alvará dos valores referentes aos honorários 

sucumbenciais e contratuais.

 Independente do trânsito em julgado, requisite-se a transferência do 

valore depositado nos autos para a conta judicial e proceda-se o 

necessário para a liberação do valor de fl.134, para a conta indicada à 

fl.128.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2412 Nr: 178-53.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moura Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

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

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

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

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

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

do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109103 Nr: 4580-21.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Valdemir José Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador da parte 

EXEQUENTE, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, com a 

finalidade de intimação do inteiro teor do despacho/decisão de fl. 46, para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1969 Nr: 723-55.1999.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Patel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR o requerido a 

realizar a recuperação da área degrada, COMPROVANDO-O nos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do transito em julgado dessa 

sentença. Consigno que, caso não haja o cumprimento dessa obrigação 

de fazer, haverá sua conversão em obrigação de pagar quantia certa, 

visando à indenização dos danos ambientais causados, os quais arbitro 

na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado 

ilegalmente, a ser revertida em favor de projetos locais que visem à 

preservação socioambiental. Nesse caso, fixo correção monetária pelo 

INPC e juros de 1% ao mês, a serem aplicados a partir do evento danoso 

(23.08.1999), conforme Súmula 43 e 54 do STJ.Sem custas e honorários 

advocatícios, vez que incabíveis.Transitada em julgado, caso não seja 

pleiteado o procedimento de cumprimento de sentença no prazo de 30 

(trinta) dias, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71201 Nr: 4172-35.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEM-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8.934 MT, PEDRO PAULO PEIXOTO D SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

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

OAB:17.811-0 MT

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

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

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, acerca dos 

documentos de fls. 206/215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111631 Nr: 125-76.2014.811.0007

 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): Adelir Maria Alberton Botega - EPP, Adelir 

Maria Alberton Botega, Claudemir Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A

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

OAB:11736/MT

 Vistos.

DEFIRO a dilação de prazo de fl. 76. Transcorrido o prazo pugnado à fl. 

76, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 03 (três) dias, dar 

andamento no feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2229 Nr: 1723-90.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Maranho de Castro

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

1-Cumpra-se a Secretaria da Vara integralmente a decisão de fl.129.

2-Outrossim, concedo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para 

que dê cumprimento ao item “4” da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113409 Nr: 1943-63.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paukoski e Paukoski Ltda-ME (Jundiá Caça e 

Pesca ), Leandro Luiz Paukoski, Claudemir Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

do endereço via sistema INFOJUD restou infrutífera, conforme decisão 

proferida às fls. 98.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 27210 Nr: 3683-42.2003.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima do Amaral, Honorino do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Orlando, Olindo de Leon

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

OAB:5091-B, Paulo Moreli - OAB:13052/PR, Rafael Barion de Paula - 

OAB:11.063-A, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MS 9.314, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 489, DEFIRO o pedido de fls. 475/477 e 

determino a intimação da parte executada, através do procurador 

constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito (fls.476/477), acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa, no valor relativo a 10% (dez por cento) do valor sob 

execução.

Consigno que o valor indicado pelo exequente atende aos parâmetros 

expressos pelo Egrégio TJMT à fl. 454 e é inferior ao valor indicado pelo 
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executado às fls. 421 e 435.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109828 Nr: 5356-21.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trully Madeiras Ltda - ME

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 27 que atesta a citação pessoal do 

demandado, INDEFIRO o pedido de fl. 42.

Desta forma, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o prosseguimento do feito arguindo o que entender por 

direito.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 8274-61.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilmara Aparecida Terres Passarini

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

OAB:22.165-A MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFIQUE-SE a Secretaria de Vara a capa dos autos e o Sistema Apolo, 

para fazer constar no campo “tipo de ação” a conversão constante à fl. 

76.

Após, INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5676 Nr: 56-16.1992.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Nortão Ltda, Wilson Sierra, Neize 

Machado Dutra Sierra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

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

OAB:5476/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 05(cinco) dias, acerca dos documentos juntados às fls. 226/229.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119610 Nr: 7217-08.2014.811.0007

 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: Valdomiro Kruger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Admir Fortes de Lara

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

OAB:17.811-0 MT

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

OAB:27.461/SC

 Vistos.

Incialmente, INDEFIRO o pedido de expedição de carta de adjudicação para 

o fim de outorgar escritura definitiva por sentença, adjudicando o imóvel 

em questão em nome do requerido (fls. 255/263), vez que tal pleito deve 

ser objeto de ação própria.

Por outro, tocante ao pedido de cumprimento de sentença relativo à 

condenação em honorários sucumbenciais, objeto do acórdão de fls. 

247/251, INTIME-SE a parte peticionária (fls. 255/263) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, adequar seu pleito aos requisitos estabelecidos no art. 524 

do CPC, aportando nos autos, inclusive, planilha contendo o cálculo 

atualizado do débito, nos termos determinados no referido artigo.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117243 Nr: 5348-10.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Fernandes Ferreira, Carlos Quintino 

Ferreira

 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 do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

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

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

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

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

do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129997 Nr: 5129-60.2015.811.0007

 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: Julio Cesar de Souza, VPdSdS, Rosana Pereira da Silva, 

Ana Paula Lucca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson de Souza - Espolio

 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:

 Vistos.

EXPEÇA-SE ofício informando o Juízo remetente do ofício de fl. 283/v 

acerca do alvará de fl. 290.

Tendo em vista que em consulta ao Sistema Infojud esta Magistrada logrou 

êxito em localizar o número da casa do inventariante (extrato em anexo), 

dado este faltante nos autos (fls. 257/258), EXPEÇA-SE mandado para 

intimação pessoal do inventariante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumprir com o determinado à fl. 259, sob pena de remoção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33963 Nr: 3037-95.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminadora Águia Negra Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:5699, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve o deferimento da penhora e 

avaliação do bem imóvel indicado pela exequente (fl. 218), sendo os atos 

realizados (fls. 224/225 e 241 c/c 238).

Contudo, conforme certidão de fl. 239 e petitório de fl. 244, restou 

impossibilitada a intimação da parte executada, eis que se encontra em 

local incerto e não sabido.
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ISTO POSTO, defiro o pedido de fl. 244 e homologo a renuncia ao mandato 

apresentada pelo causídico do executado. Contudo, determino que o 

aludido causídico permaneça representando seu constituinte pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. Em consequência, determino a intimação, via edital, da 

parte executada, da renuncia ao mandato, devendo constituir novo 

patrono no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a 

revelia. Ainda, no mesmo ato, seja intimado da penhora e avaliação do 

imóvel urbano (fls. 224/225 e 241 c/c 238).

Cumprido o ato de comunicação (intimação por edital) e certificado o 

decurso do prazo para manifestação da parte executada, intime-se a 

exequente para manifestação sobre o prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, e conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142611 Nr: 312-48.2013.811.0095

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMML, FMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSML

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

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

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

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

a penhora do saldo de FGTS e PIS, em nome do executado (fls.126/128).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47770 Nr: 7203-05.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHNdS, RAMNS, RMNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdSS

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Renato Salicio Fabiano 

- OAB:14.474-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o valor do bem, conforme avaliação de fls. 187/188, 

supera e muito o valor total da dívida (fls. 168/175), bem como que o 

percentual apontado à fl. 190 para adjudicação, qual seja, 50% do bem 

penhorado, do mesmo modo equivale a valor superior ao débito, INDEFIRO 

o pedido retro.

Do mesmo modo, INDEFIRO o pedido de fl. 190 para atualização do débito 

pelo Contador Judicial, tendo em vista ser este um múnus da parte.

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

carrear aos autos planilha do valor atualizado do débito, bem como pugnar 

o que entender por direito para o devido andamento do feito.

Com ou sem o aporte do determinado, transcorrido in albis o prazo fixado 

no parágrafo imediatamente anterior, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64995 Nr: 4467-09.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maridilva Oliveira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdade de Selvíria - MS, Instituto de Ensino 

Superior de São Paulo -IESSP, Valdinei Leonardo dos Santos

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131993 Nr: 6212-14.2015.811.0007

 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: PdMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZ

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c alimentos proposta 

por PATRÍCIA DE MORAES DE ANDRADE em desfavor de MILTON 

ZANATTO.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 04/11.

A inicial foi recebida à fl. 13.

Entre um ato e outro, fora determinada a intimação pessoal da parte autora 

para que promovesse os atos processuais que lhe competiam (fl. 62).

 Todavia não foi possível localizar a autora, vez que se mudou de 

endereço, sem aportar tal informação nos autos (fl. 64).

Posteriormente, instado a se manifestar, o patrono da autora requereu a 

extinção do feito sem resolução do mérito diante da desídia da mesma em 

promover os atos que lhe competiam (fl. 66).

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Verifica-se que a parte exequente quedou-se inerte no 

atendimento de seu dever processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas processuais pela parte autora.

 Incabível a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, eis que a parte Requerida não constituiu 

advogado nos autos.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003957-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 24 DE JANEIRO 

de 2019, às 15h20min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. Prislene Paiva 

Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003502-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA ALINA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PECUNIA S/A (REQUERIDO)

JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 29 DE JANEIRO 

de 2019, às 15h40min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. Prislene Paiva 

Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000740-44.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOARLISON VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

 

Juntada do alvará expedido.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000956-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS NERI SOBRINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000956-05.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ELIAS NERI SOBRINHO Vistos. Analisando o processo, 

verifico que o credor Banco Bradesco S.A. pleiteia a execução do valor 

de R$ 1.450,98 e que o credor Mauro Paulo Galera Mari pleiteia a 

execução do valor de R$ 1.000,00. Dessa forma, retifique-se a autuação 

processual para incluir no polo ativo da execução Mauro Paulo Galera 

Mari, conforme requerimento acostado no Id. num. 11345041. Em seguida, 

intimem-se os credores Banco Bradesco S.A. e Mauro Paulo Galera Mari 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem o cálculo atualizado de 

seus créditos, incluindo o valor da multa de 10% (art. 523, §1°, do CPC), 

bem como requererem o que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003731-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

 

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

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

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

endereço atualizado, 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: 8010200-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CAETANO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Juntada da certidão expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003437-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS PACHECO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR RIPOL (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 24 DE 

janeiro de 2018, às 14h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS (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 15h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003942-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO(A))

ROBERTO STAVARENGO OAB - 455.668.369-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS 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 17h00min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. Prislene Paiva 

Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003955-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 24 DE 

janeiro de 2018, às 15h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003612-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN PAULA BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 29 DE JANEIRO 

de 2019, às 15h20min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. Prislene Paiva 

Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 24 DE 

janeiro de 2018, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003886-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SADRAQUE GELIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS 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 14h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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: 

1001164-23.2016.8.11.0007 REQUERENTE: OSVALDO DA SILVA JUNIOR 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43, 

Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida não apresentou 

contrarrazões recursais, apesar de intimada, REMETAM-SE os autos para 

a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002728-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (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: 

1002728-03.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDVANIO DAMIAO BARZON 

DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, CARDIF DO 

BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, ELECTROLUX DO BRASIL S/A 

Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso 

inominado, no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando 

que a parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais, apesar de 

intimada, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

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: 

1000879-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FLAVIA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, 

NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003232-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GERVASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO(A))

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: 

1003232-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA GERVASIO 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONETE RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1001137-06.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LEONETE RODRIGUES 

MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43, 

Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida não apresentou 

contrarrazões recursais, apesar de intimada, REMETAM-SE os autos para 

a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VALENTIM MOREIRA (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000030-87.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FERNANDO VALENTIM 

MOREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

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

de dano irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito 

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

apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico 

para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003519-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR YOSHIO YOKOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO(A))

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

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: 

1003519-69.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VALDEMAR YOSHIO 

YOKOYAMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43, 

Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida não apresentou 

contrarrazões recursais, apesar de intimada, REMETAM-SE os autos para 

a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173058 Nr: 5419-70.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo dos Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

FURIM, para devolução dos autos nº 5419-70.2018.811.0007, Protocolo 

173058, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 166167 Nr: 2108-71.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Dallabrida de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Silveira Fagundes - 

OAB:22.276/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Art. 1410 da CNCJ, 

impulsiono estes autos para intimação do advogado Wagner Silveira 

Fagundes para no prazo legal apresentar resposta à acusação.

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102281 Nr: 3704-03.2012.811.0007

 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: Neusa Medeiros Passani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Barbosa de Souza Junior, W. Fisio 

Aparelhos Fisioterapicos, Banco Intermedium S. A.

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Fernandes 

Braga - OAB:72.065-MG, João Roas da Silva - OAB:98.981-MG

 Certifico em atendimento a petição juntada ao autos, folhas 286-291, que 

a petição protocolada em 15/03/2018 está juntada aos autos, folhas 

262/263;

A petição protocolada em 29/05/2018, que encaminha a guia e pagamento 

de custas, está juntada aos autos folhas 273-275;

Que o movimento do processo dia 24/09/2018, encaminhamento ao DCA 

para protesto, foi feito para encaminhar a Certidão de protesto contra o 

requerido FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR, que conforme a 

sentença foi condenado solidariamente ao pagamento das custas 

processuais, foi protestado por não ter recolhido a parte que lhe é devida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12708 Nr: 1298-92.2001.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

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

OAB:5476/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

autora para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 369,23 (tresentosd e sessenta e nove reais 

com vinte tres centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folha 199.
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 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 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59026 Nr: 3668-97.2008.811.0007

 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: Cícero Teodoro dos Santos

 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.

Diante da certidão de fl. 183, NOMEIO, em substituição, o médico Dr. 

TAVICO CEZAR ARENDT, CRM/MT 5929, que poderá ser encontrado no 

Hospital Geral de Alta Floresta/MT, para efetuar perícia médica na parte 

autora, independentemente de compromisso, com base no artigo 468 da 

Lei 13.105/15 (NCPC).

Cumpra-se a decisão fls. 162/163.

Aportado aos autos o laudo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestarem sobre a perícia.

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

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia 

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito nomeado.

Com a manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o 

prazo “in albis” para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários 

periciais no sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, 

conforme Resolução nº 00305/2014-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128527 Nr: 4352-75.2015.811.0007

 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: Francisca das Chagas Feitosa Gehard

 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.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127328 Nr: 3733-48.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Dias da Silva & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos.

BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificado nos autos, interpôs 

embargos de declaração em face da decisão proferida às fls. 193/193-v, 

a fim de reformar a sentença para julgar procedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada.

Intimada, a parte Requerida manifestou às fls.199/203, pela rejeição dos 

embargos de declaração opostos, diante da inadequação da via eleita.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a matéria 

desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que 

consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida.

Cabe salientar que, os embargos de declaração tem por escopo a 

integração, o esclarecimento ou o reparo apenas da decisão (em sentido 

amplo) embargada, não se prestando a atingir diversas outras decisões já 

proferidas nos presentes autos, as quais restam acobertadas pela 

preclusão.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fls.193/193-v.

Publique-se.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128726 Nr: 4453-15.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdice Maria da Silva de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB Comercio de Eletrodomésticos Ltda - 

Eletrokasa

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio da Silva Ferreira - 

OAB:21.698-A, Dennis Machado da Silveira - OAB:57752 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. 89/90, 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

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

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127417 Nr: 3778-52.2015.811.0007

 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: Marciani Barros, Luciane Barros, Aparecido Corsino da 

Silva, Cristiane da Silva, WJCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margarida Francisco Corsino da Silva-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 
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OAB:8341-MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.MARCIANI BARROS, CRISTIANE DA SILVA, WÉSLEY JEIME 

CORSINO DA SILVA requereram a “Abertura de Processo de Inventário” 

dos bens deixados por MARGARIDA FRANCISCO CORSINO DA SILVA, 

falecida em 05 de dezembro de 2013.Com a inicial (fls. 04/09) vieram os 

documentos de fls. 10/28.Recebida a inicial à fl. 30, foi nomeada 

inventariante a herdeira Marciani Barros.Termo de Compromisso acostado 

à fl. 31.A Inventariante apresentou as primeiras declarações às fls. 

32/36.Aparecido Corsino da Silva, viúvo-meeiro, apresentou impugnação 

às primeiras declarações às fls. 37/29, instruindo os autos com os 

documentos de fls. 40/44.Termo de Primeiras Declarações às fls. 45/46.O 

Ministério Público manifestou-se à fl. 49.A inventariante e os demais 

herdeiros apresentaram manifestação às fls. 51/53, com documentos de 

fls. 54/58, acerca da impugnação as primeiras declarações.O Ministério 

Público Estadual manifestou-se às fls. 59/60.O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se às fls. 65/66.Em decisão de fls. 68/69 o processo foi 

saneado. O INDEA/MT manifestou-se à fl.72, na oportunidade juntaram-se 

os documentos de fls. 73/80.A parte autora manifestou-se à fl. 83, 

requerendo pela juntada do extrato do INDEA à partilha, bem como juntou 

certidão de testamento (fls. 84/85).O Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso manifestou- se à fl. 88, pugnando pela intimação das Fazendas 

Públicas municipal e estadual, bem como pela juntada da Certidão Negativa 

de Dependentes do INSS em nome da falecida.A União manifestou-se á fl. 

90, juntando os documentos de fls. 91/100, informando que não possui 

interesse na lide. A Fazenda Pública do Município de Alta Floresta 

devidamente intimada não manifestou interesse na ação, conforme 

certidão de fl. 102.Após, vieram-me os autos conclusos.FUNDAMENTO. 

DECIDO..Por outro lado, tendo em vista a juntada de documentos pelo 

INDEA (fls. 72/80), INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente as últimas declarações e esboço de 

partilha.Apresentadas as últimas declarações, dê-se ciência às partes, 

após, voltem-me os autos conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 27211 Nr: 3676-50.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valdir Barbosa

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Procurador do Município de Alta 

Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 338/339, vez que os Executados sequer 

manifestaram sua concordância quanto ao pleiteado, bem como não 

restou demonstrada a existência de dívida ativa em nome dos Patronos em 

relação à municipalidade.

Além do mais, o crédito pertencente aos advogados possui natureza 

alimentar.

Nestes termos e tendo em vista que os exequentes permaneceram inertes 

quanto ao prosseguimento do feito (fl. 349), REMETAM-SE os autos ao 

arquivo provisório até manifestação de parte interessada.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60516 Nr: 184-40.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelito Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogerio de Oliveira - 

OAB:11324/MT

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

OAB:14735-B/MT

 Vistos.

Analisando os autos denota-se que o peticionamento de fl. 160 não veio 

instruído com qualquer documento que comprove o recolhimento dos 

emolumentos necessários para a baixa da caução averbada na matrícula 

imobiliária de n. 9.553, bem como não possui qualquer requerimento que dê 

o prosseguimento necessário ao feito, conforme anteriormente 

determinado, podendo ser a manifestação de fl. 160 interpretada como 

meramente protelatória.

Logo, dê a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o regular 

prosseguimento ao feito, conforme determinado à fl. 159.

Em caso de inércia, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório pelo 

período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do CPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124547 Nr: 2105-24.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele da Silva dos Santos

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

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

OAB:7.901-E

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 133, Pelo exposto, sendo a decisão que 

constituiu/declarou o crédito transitada em julgado após 20/06/2016, 

tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, deverá o presente feito 

ser REMETIDO para o juízo recuperacional.Nestes termos, REMETAM-SE 

os autos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114023 Nr: 2486-66.2014.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo C. Laskoski & Cia Ltda, Jocinete da Silva 

Rosa, Paulo Costa Laskoski

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro os pedidos formulados pelo exequente às fls.117/118, eis que 

este juízo já realizou buscas de valores em nome dos executados via 

BacenJud, e nada foi encontrado, conforme se vê às fls.113/115 e o 

bloqueio dos cartões de crédito dos executados só pode ser feito com a 

comprovação de que os executados estão realizando gastos 

exorbitantes, visto que não há qualquer comprovação nos autos de que 

os executados possuem grande capacidade econômica e estão de 

desfazendo de seus bens/valores.

 Resta deixar claro, que o exequente não utilizou todos os meios possíveis 

na tentativa de localização bens passiveis de penhora, bem como trata-se 

de diligência que compete à parte autora e não ao Estado-Juiz.

Bem como, Indefiro o pedido de suspensão da CNH dos executados, pois 

não há nos autos indicativos de que os devedores, vêm se ausentando do 

país, custeando viagens e lazer (principalmente) em detrimento da 

obrigação aqui pendente. Também não se identifica qual seria a utilidade, 

para o exequente, de um possível bloqueio de CNH dos executados.

Assim, INTIME-SE a parte autora para que , no prazo de 30 (trinta) dias, dê 

prosseguimento ao feito. Ademais, caso não se manifeste no prazo 

mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107524 Nr: 2902-68.2013.811.0007

 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): Andréia Jamilly Pinheiro Martins, Domingos 

Martins Neto

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

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada (CPF nº 

213.114.989-15 e CPF nº 046.728.689-23), via RENAJUD. Em caso 

positivo, determino, desde já, a restrição de TRANSFERÊNCIA daqueles 

que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106430 Nr: 1730-91.2013.811.0007

 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: Ludovico Serra

 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.

Compulsando os autos, verifica-se que foi noticiado o falecimento da parte 

autora no curso do processo e que foi solicitada a habilitação de um dos 

herdeiros da mencionada parte, sendo juntados documentos, nos termos 

do artigo 687, do Novo Código de Processo Civil e do artigo 112 da Lei nº 

8.213/91.

Entendo que o pedido em epígrafe deve ser deferido, considerando que 

não há litigiosidade quanto ao pedido de habilitação.

Assim, considerando que no presente feito não há litigiosidade, defiro o 

pedido formulado e admito a habilitação dos herdeiros LEDA MARILDE 

BECK DE SOUZA, ALDANETE BECK SERRA, ALTAIR BECK SERRA, 

VALDEIR BECK SERRA e ELAINE CRISTINA BECK SERRA SOARES.

PROMOVA-SE a alteração na capa dos presentes autos, bem como no 

Sistema Apolo.

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

o que entender ser de direito, sob pena de remessa dos presentes autos 

ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114880 Nr: 3290-34.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele da Silva dos Santos, H.Thom. Com. De Artigos 

do Vestuário Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.Thom. Com. De Artigos do Vestuário 

Ltda-ME, Franciele da Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idalina Pereira Cabral Correa - 

OAB:10846/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

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

OAB:16332/O MT, Idalina Pereira Cabral Correa - OAB:10846/MT, 

Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado às fl. 262/265 a fim de que se proceda a 

penhora em numerário de “boca do caixa” da empresa executada, 

porquanto a penhora eletrônica restou infrutífera no caso em apreço e 

referida medida contribui para a efetividade da ação de execução.

A propósito, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA NA 

BOCA DO CAIXA - POSSIBILIDADE - ORDEM DE GRADAÇÃO - PREVISÃO 

LEGAL - ARTIGO 655 DO CPC - NÃO-COMPROVAÇÃO DE LESIVIDADE À 

ATIVIDADE DA EMPRESA - RECURSO IMPROVIDO. Pode o juiz, 

utilizando-se dos meios disponíveis, propiciar a viabilidade da satisfação 

do crédito, nos termos da gradação estabelecida no art. 655, I, do CPC, 

sem que haja ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução 

disposto no artigo 620 do CPC. É perfeitamente cabível a penhora na boca 

do caixa da empresa, haja vista que a referida medida constitucional 

contribui para a efetividade da execução e não ficou comprovado que o 

valor a ser constritado possa causar algum prejuízo a empresa.” (TJMT, 

AI, 11532/2007, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 28/05/2007, Data da publicação no DJE 

13/06/2007)

Expeça-se mandado de penhora.

 Efetuada a constrição de numerário, o montante deverá ser imediatamente 

depositado em conta judicial vinculada aos presentes autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142813 Nr: 4532-57.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

Oliveira Carrijo, Morgana Oliveira Machado

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Defiro o pedido retro( fls. 44/45), EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos 

valores bloqueados via BacenJud (fls. 40/41) na conta indicada à fl. 44.

No mais, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) MORGANA OLIVEIRA MCHADO (CPF: 022.896.771-67), 

RENAN RENATO GARCIA (CPF: 103.186.276-55), JUCELENA OLIVEIRA 

CARRIJO PCHI (CPF: 601.468.501-49) e COMERCIAL OLIVEIRA CARRIJO 

EIRELI (CNPJ: 08.454.532.0001-00) nos termos do art. 854, do Código de 

Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 45 (R$64.641,59).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 18625 Nr: 3278-40.2002.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIeCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSR

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

OAB:5476/MT, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:14601-A

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL (CPF: 154.563.118-28), 

nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.
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 Outrossim, INDEFIRO o envio de cartas às instituições financeiras 

conforme requerido pelo exequente (fls. 186-v), visto que o sistema 

BacenJud atende a todos os ativos financeiros que estiverem em nome da 

executada, inclusive a instituição mencionada (Banco Santander).

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 187 (R$98.685,62).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130741 Nr: 5557-42.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leopoldo Antônio Neto

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 95).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO até 27/12/2018, nos termos do artigo 921 do NCPC, podendo 

o Requerente a qualquer momento solicitar o desarquivamento para as 

diligências necessárias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102476 Nr: 3883-34.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariluce Alves de Oliveira

 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.

MARILUCE ALVES DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, 

interpôs embargos de declaração em face da decisão de fls. 199/201, 

alegando que houve contradição quanto à sua condenação ao pagamento 

dos honorários advocatícios.

A Autarquia ré manifestou-se à fl. 206v.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, verifico que, de fato, o valor apresentado pelo INSS como 

devido à título de honorários advocatícios está equivocado, isso porque o 

INSS apresentou com devido o montante de R$ 1.732,82 (um mil, 

setecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), todavia, o valor 

correto é de R$ 7.350,41 (sete mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta 

e um centavos), isso porque houve a fixação dos honorários advocatícios 

em 10 (dez) por cento do valor tido como atrasado, ou seja, R$ 73.504,15 

(setenta e três mil, quinhentos e quatro reais e quinze centavos).

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos nos 

termos acima citados, que passarão a fazer parte integrante da sentença 

embargada.

Publique-se.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115617 Nr: 3922-60.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA REGIONAL BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SOUSA LOPES - 

OAB:14910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Ricardo Gois Teixeira - 

OAB:154.338-SP

 Vistos.

Tendo em vista que as partes compuseram acordo, DETERMINO a 

suspensão dos autos pelo prazo fixado entre as partes, diante do 

parcelamento da dívida, devendo o processo ser remetido ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, excluindo-o do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.

Decorrido o prazo de suspensão do processo (28 de fevereiro de 2019), 

certifique-se e intime-se, devendo a exequente manifestar-se em 05 

(cinco) dias, informando se a parte executada cumpriu a obrigação, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a 

consequente extinção da presente execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101637 Nr: 3313-48.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Santana

 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.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende o petitório de fl. 157, instruindo com o demonstrativo discriminado 

e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38078 Nr: 3551-14.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

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

OAB:MT - 6279-A

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Acerca do pedido de fl. 116, INTIME-SE a Requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se no feito. Após, voltem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143612 Nr: 4945-70.2016.811.0007

 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: Valdir Gomes dos Santos

 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:

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter sido 

impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.Nesta linha segue a 

jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. 

EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO 

PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários 

advocatícios em execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em 

caso submetido ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS 

- AG: 70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70419 Nr: 3391-13.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Samuca Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xingu Transporte Ltda

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Recebo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica as 

avessas com base no artigo 133, §2º, do CPC, portanto, remetam-se os 

autos ao distribuidor para as anotações desse incidente (fls.235/243).

Suspendo o andamento do presente feito, até a decisão do presente 

incidente.

Citem-se as pessoas indicadas à fl. 236, para que se manifestem sobre o 

incidente de desconsideração de fls.235/243, no prazo de 15 (quinze) 

dias, já indicando as provas que pretende produzir, de acordo com o 

artigo 135 do CPC.

Por fim, DEFIRO o pleito de fl. 268.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120681 Nr: 8003-52.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paukoski & Paukoski Ltda, Leandro Luiz 

Paukoski, Claudio Luiz Paukoski

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que o exequente esgotou os meios disponíveis para 

localizar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido 

de fl. 56, mediante busca via sistema INFOJUD (CPF nº200.247.381-15, 

CPF 011.893.891-69 e CNPJ nº 07.104.248.0001-41), devendo o presente 

feito tramitar sob sigilo após a juntada das informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 133205 Nr: 6859-09.2015.811.0007

 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: Valdisa Moreira de Souza Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábrica Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, 

Domani Distribuidora de Veiculos Ltda, Paloma Distribuidora de Veiculos 

Ltda

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:16.846/A-MT, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT, RODRIGO 

LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129, Thiago Rebellato Zorzeto - 

OAB:14338-A/MT

 Vistos. Trata-se de “Ação de Obrigação de fazer c/c indenização por 

danos materiais e morais” proposta por VALDISA MOREIRA DE SOUZA 

MARCONDES em desfavor de FÁBRICA FIAT CHYSLER AUTOMOVEIS 

BRASIL LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e PALOMA 

DITRIBIDOR DE VEICULOS LTDA. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, 

nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para: a) condenar 

solidariamente as Requeridas ao ressarcimento dos prejuízos sofridos 

pela autora, valores estes que serão apurados em liquidação de sentença; 

b) condenar solidariamente as Requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção 

monetária (INPC) desde a data da publicação desta sentença e com juros 

de 1% ao mês a partir do evento danoso, com base no artigo 398 do CC e 

Súmula 54 do STJ; c) Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos materiais, tendo em vista a sua não comprovação. 

Em razão da sucumbência, condeno ainda, de forma solidária, a Parte 

Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após certificado o trânsito em 

julgado e caso não seja requerida a liquidação da sentença em 30 (trinta) 

dias, remetam-se os presentes autos ao arquivo, obedecidas as normas 

previstas na CNGC e desde que adimplidas as custas processuais 

pendentes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 58389 Nr: 2984-75.2008.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Inácio da Silva, Olinda da Silva Bensone, Ione 

Ribeiro Soriano, Antonio Soriano Filho, José Ribeiro da Silva, Ailton Ribeiro 

da Silva, Moacir Ribeiro da Silva, Valmir Ribeiro da Silva, Nair de Almeida 

Silva, Esmarim Ribeiro da Silva, Maria do Socorro Rosendo da Silva, Irene 

Rosário dos Santos da Silva, Ordilia Viturino Cosmo da Silva

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

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

OAB:MT/18702-O, Édna Aparecida Lopes - OAB:24339/0 MT, Elson 

Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT, Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Rosangela 

Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Sobrepartilha de Bens ajuizada por JOSÉ RIBEIRO DA 

SILVA, em que requer, em síntese, a expedição de ofício ao INDEA-MT 

para que este informe nos autos a quantidade de bovinos pertencentes ao 

falecido JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA na data de seu falecimento (fls. 

118/119).

Foram acostados os documentos de fls. 120/123.

Recebido o pedido de abertura de sobrepartilha às fls. 125/126, 

oportunidade em que houve a nomeação de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA 

como inventariante.

Promovida a emenda à inicial às fls. 128/131, bem como juntados 

documentos às fls. 132/145.
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Indeferido o pedido de bloqueio de bens à fl. 146, bem como determinada a 

citação de todos os herdeiros.

O Inventariante informou o endereço dos herdeiros às fls. 147/148.

Apresentada contestação pelos Herdeiros Moacir, Irene, Valmir, Ordilia, 

Esmarin, Maria do Socorro, Ione e Antônio às fls. 177/183, bem como 

documentos às fls. 184/288.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se à fl. 289.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos verifico que ainda restam pendentes as citações 

dos Herdeiros Anna Inácio da Silva, Ailton Ribeiro da Silva e Nair de 

Almeida Silva, nestes termos, INTIME-SE o Inventariante nomeado, José 

Ribeiro da Silva, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua os autos 

com o endereço atualizado dos herdeiros acima citados.

Pontuo, ainda, que deverá o Inventariante cumprir conforme determinado à 

fl. 125, apresentando declarações, com valor dos bens e PLANO DE 

SOBREPARTILHA, em 20 (vinte) dias, das quais deverá ser lavrado termo 

circunstanciado.

Deverá ainda o inventariante fazer prova da quitação dos tributos relativos 

aos bens, juntando-se os documentos cadastrais ou fiscais, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118750 Nr: 6523-39.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Teófilo dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5094 Nr: 92-82.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&BL, VPB, JNB, ACdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

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

OAB:5091-B, BRUNO NESELLO BOSI - OAB:52204, DANIELLY ALMEIDA 

ZELLI - OAB:31761, Dário Levi Vitor Zelli - OAB:40903, Nelma Betânia 

Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 Vistos.

DETERMINO que a Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, emende o 

petitório de fl. 346, devendo expressamente indicar quais bens deseja ver 

penhorados e, caso existam bens imóveis deverá, ainda, instruir os autos 

com a matrícula atualizada dos referidos bens.

No que diz respeito ao pedido de fl. 347, DEFIRO-O, nestes termos, 

DETERMINO a habilitação do Patrono Luiz Eduardo Cleto Righetto para que 

o mesmo passe a ter acesso aos presentes autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98933 Nr: 366-21.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josaias Vieira de Santana, Terezinha Teles de 

Santana, Ismael da Silva Santana, Maria de Lourdes Alves Santana

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

fls. 187/189, não podendo ser parcelado.

 Intime-se.

Cumpra-se de acordo com a portaria nº22/2016/DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47798 Nr: 7261-08.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eustério José Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Diante das explanações e documentos apresentados nos autos, em 

caráter excepcional, DEFIRO a citação por edital do Executado.

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 

Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do CPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Com a manifestação do curador especial, dê-se vista dos autos à 

exequente para manifestar, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139897 Nr: 2892-19.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Sorrisão Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Serra Branca Eirele - ME, 

Eduardo e Lopes Ltda, Luis Eduardo Lopes, Francisco Narciso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hingritty Borges Mingotti - 
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OAB:20004, Juliane Helena Pilla Julião - OAB:22.2229-A, Larissa Iná 

Gramkow Mesquita - OAB:8.196 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por AUTO POSTO SORRISÃO LTDA. 

em desfavor de TRANSPORTADORA SERRA BRANCA EIRELE – ME, 

EDUARDO E LOPES LTDA., LUIS EDUARDO LOPES e FRANCISCO 

NARCISO DA SILVA.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fl. 134), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fl. 134), o que faço com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 As custas processuais, se houver, deverão ser pagas pela parte 

Executada.

O executado arcará ainda com os honorários advocatícios, conforme 

acordo celebrado entre as partes.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98954 Nr: 389-64.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Seigi Enokawa, Leni Enokawa, José Seyei 

Enokawa, Rossani Tauffmann

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 326. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, INTIME-SE 

o Requerente para que dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112473 Nr: 1038-58.2014.811.0007

 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): Adelir Maria Alberton Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 76, todavia, DETERMINO que o Exequente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especifique qual dos bens (matrícula 19.433 e 19.434) 

deseja ver penhorado, vez que a penhora de apenas um dos bens já 

assegurará o adimplemento do valor executado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128357 Nr: 4258-30.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Manoel Bandeira, Rubens Prado, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Rolff 

Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Vistos.

Acolho a manifestação de fl. 115, 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.: 98091 Nr: 6653-34.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara da Costa Marques Paracatú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Luca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessiane Marques Paracatu - 

OAB:12177/MT, Marco Aurélio Monteiro Araújo - OAB:MT/8510, 

Mariethy Stasffania Rezende Veloso - OAB:11.971/MT, Rony de 

Abreu Munhoz - OAB:11972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO que a Escrivania promova o apensamento do presente feito 

aos autos de Código Apolo 100324, após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112111 Nr: 644-51.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Marinho Filho Santana

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

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

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

Botéquio - OAB:23354/O

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença proposto pelo 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, em que alega o excesso de 

execução.

A exequente manifestou-se às fls. 187/188.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Inicialmente consigno que a presente impugnação à contestação NÃO 

DEVE PROSPERAR, isso porque é ônus do município impugnante 

demonstrar, com precisão, os eventuais erros do cálculo embargado, o 

que sequer prestou a Procuradora em fazê-lo.

Nestes termos, cabia à impugnante repelir especificadamente os cálculos 

da parte exequente, indicando os elementos hábeis e os fundamentos 

fáticos e jurídicos que embasaram o cálculo por ela apresentado, o que 

não ocorreu.

Isso porque o município de Alta Floresta/MT, limitou-se a apresentar como 

correto o montante de R$ 8.684,28 (oito mil seiscentos e oitenta e quatro 

reais e vinte e oito centavos) em detrimento do valor apontado pelo réu 

(R$ 9.213,51 – nove mil duzentos e treze reais e cinquenta e um 

centavos), sem sequer apontar o erro no cálculo apresentado pelo 

exequente ou justificar porque o cálculo pela impugnante apresentado 

estaria correto. O Município apenas informou que “...o contador municipal 

apurou divergência no montante atualizado da condenação” sem sequer 

sustentar o cálculo por ele apresentado.

Portanto, ante a ausência de demonstração do suposto excesso de 

execução, a presente impugnação deve ser julgada IMPROCEDENTE.

 Ante o exposto, JULGO IMPROCENDENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inexistente a condenação do Impugnante ao pagamento das custas 

processuais, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários 

advocatícios no patamar de 20% do valor da causa, de acordo com o 

artigo 85, §2º do CPC.

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

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o pertinente RPV, conforme 

planilha de fls. 177/178.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121992 Nr: 616-49.2015.811.0007

 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): POUSADA JURUENA LTDA ME, Rayanne da 

Costa Santos, Raylan da Costa Santos, HILDACIR MATOS DA COSTA 

SANTOS

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICO BRAGA 

CURI - OAB:25382

 Vistos.

Defiro os pedidos de fl. 87, pois considerando que o exequente esgotou 

os meios disponíveis para localizar bens da parte executada (CPF 

344.754.353-15, CPF: 033.009.211-12, CPF: 046.535.841-17 e CNPJ: 

11.486.650.0001-05) passíveis de penhora, determino a localização de 

bens via sistema INFOJUD e RENAJUD, com o escopo de verificar acerca 

da existência bens e/ou valores e veículos registrados em nome da parte 

executada, conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a intimação da exequente para 

manifestar em relação a penhora e avaliação dos bens, indicando o 

endereço em que se encontram os mesmos.

 De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se o exequente para 

manifestar nos autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 172316 Nr: 5086-21.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wendder Rafael de Oliveira Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Nadaf Gusmão - 

OAB:16284

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro formulado por Wendder Rafael de 

Oliveira Santos em relação ao bem objeto de restrição nos autos de nº 

5161-70.2012.811.0007 (cód. 103436).

Com a inicial (04/07) vieram os documentos de fls. 08/13.

A decisão de fl. 15 indeferiu a gratuidade da justiça, bem como determinou 

que o Requerente procedesse ao recolhimento de custas, sob pena de 

extinção.

A parte autora devidamente intimada, por meio de seu advogado através 

do DJE, não comprovou o recolhimento das custas processuais, conforme 

certidão de fl. 17.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O Novo Código Civil, prevê, no art. 290, que “Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

O caso vertente configura a hipótese prevista no dispositivo legal acima 

mencionado, eis que se intimou o Requerente, na pessoa de seu 

advogado, para que procedesse ao recolhimento das custas, o que se 

deixou de fazer.

Assim, a única decisão do juízo de plano proferida nos autos determinou a 

emenda da petição inicial para a inclusão das custas ( fl.15), não tendo a 

inicial sequer sido recebida, de modo que a extinção do feito sem o 

julgamento do mérito é medida que se impõe.

Desta feita, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, IV, e 290, ambos do NCPC, diante do não 

pagamento das custas iniciais.

Sem custas.

Isento de honorários, haja vista que não houve a triangularização 

processual.

P. R. I.

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente sentença para 

os autos da ação de execução apensos (autos nº. 103436) e intime-se a 

exequente para manifestar no feito, requerendo o que entender de direito 

e, por conseguinte, ao arquivo com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102428 Nr: 3804-55.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Diante da expedição dos competentes alvarás, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2936 Nr: 988-57.1999.811.0007

 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: JPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFC

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 122/124, nestes termos, EXPEÇA-SE ofício ao 

Cartório de Imóveis local para que promova a necessária averbações às 

margens das matrículas, conforme determinado em sentença (fl. 131).

Cumprida a ordem e, não havendo qualquer outro requerido, RETORNEM 

os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140056 Nr: 2975-35.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Teixeira Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Norte MT, Imperial Comércio de 

Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT

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

Souza - OAB:16241, Eduardo Alves Marçal - OAB:13311/MT, Elaine 

Alves Marçal - OAB:19.483/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - 

OAB:16285/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 à fl. 269, 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 
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honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135991 Nr: 864-78.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFL, Patricia Felício de Souza, Patricia Felício de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Simoes Limoeiro - Espólio

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

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 63, INTIME-SE pessoalmente a Inventariante, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64700 Nr: 4300-89.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Junior Koval Ruiz

 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

 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.: 4881 Nr: 16-92.1996.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, 

José de Jesus Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Francisco Bosi -Espólio, Elaine Débora 

Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 

3.528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 182, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39426 Nr: 4811-29.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univision- Ótica Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Azevedo e Silva - 

OAB:6.879/MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/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. 232/233, 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

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

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112101 Nr: 634-07.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Rosario Alves de Souza

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

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

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

Botéquio - OAB:23354/O

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Como se trata de cumprimento de sentença em face do Município de Alta 

Floresta-MT, deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, 

inclusive na capa dos autos.

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

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

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, intime-se por vista dos 

autos, o representante da entidade para, no prazo de 30 (trinta) dias 
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impugnar a execução.

Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110275 Nr: 5841-21.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tercio Carlesso, João Salustiano de Melo Neto, 

SILAS LOPES, Leda Cirino dos Santos Melo, Leandro dos Santos de Melo, 

Silas Lopes Junior, Sonia Maria Lopes, Sirleide Lopes

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

- OAB:16.691-A/MT, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16555-A /MT

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

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

Rudge Gnoato - OAB:17.786-O

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 265/266, CITE-SE conforme a Exequente requer.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131560 Nr: 6009-52.2015.811.0007

 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: Tereza Marli Pinheiro

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos verifico que inexiste razão para a parte exequente 

ter apresentado impugnação à exceção de pré-executividade (fls. 56/57), 

isso porque o INSS não apresentou qualquer resistência quanto ao pleito, 

apenas instruiu os autos com planilha por ela realizada às fls. 50/54, não 

podendo essa peça ser considerada uma exceção de pré-executividade, 

vez que inexistente qualquer requerimento ou manifestação no sentido de 

não acolhimento dos cálculos apresentados pela parte autora.

Nestes termos, CERTIFIQUE-SE a Escrivania acerca da inércia do INSS, 

após, voltem-me os autos conclusos para a homologação do cálculo 

apresentado pela parte autora.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103738 Nr: 5476-98.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriani de Fatima Patel, Alezandra Patel, Andrea Patel, 

Tatiane Patel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Norte do Mato Grosso-Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Édilo Tenório Braga - 

OAB:14.070-MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, Elisangela Marcari - OAB:10.297-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:3277-B/MT, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:3.418-A/MT, Luiz 

Fernando Bressan Aranda - OAB:12089 A/MT

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a Requerida foi condenada ao 

pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) à titulo de danos morais, com 

juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o 

arbitramento; bem como à devolver a parte autora o montante de 

R$9.340,00 (nove mil trezentos e quarenta reais), com correção monetária 

desde a data do efetivo desembolso e juros de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso, e, por fim, condenou a requerida ao pagamento de 20% a 

título de honorários advocatícios.

O acórdão transitou em julgado em 14/06/2018, conforme certidão de 

fl.416, sendo que a parte executada procedeu ao depósito do valor de 

dívida em 12/09/2018, conforme comprovante de fl.428.

Assim, verifico que a cálculo apresentado pela executada está correto, 

visto que consta no cálculo o valor da condenação de 20% a título de 

honorários advocatícios, bem como as atualizações corretas dos valores 

a título de danos mais e danos materiais.

Portanto, como foi expedido o alvará judicial do valor integral da dívida, em 

favor da Advogada da parte autora à fl.433, resta evidente o cumprimento 

da obrigação, assim, 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.

 Custas processuais pela parte requerida, e honorários já quitados em 

cumprimento de sentença.

Após o trânsito em julgado da sentença, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103304 Nr: 5018-81.2012.811.0007

 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): SINTEP-MT Sindicato dos Trabalhadores do 

Ensino Público de Mato Grosso

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ignêz Maria Mendes 

Linhares - OAB:4979/MT

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 170, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, dê o regular prosseguimento ao feito, pugnando pelo 

que entender de direito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 15401 Nr: 482-76.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacarandá Agroindustrial Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

ACOLHO a manifestação de fl. 193, nestes termos, 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.: 170262 Nr: 4156-03.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pro-solo Comércio Representações Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera L. L. Furini - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684-B/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Augusto Prediger 

Witt - OAB:25342, Lucas Barella - OAB:19.537/O

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

embargante para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação aos embargos de fls. 135/139, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 33 de 763



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110333 Nr: 5900-09.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francieli C Bortolotto Martinazzo-ME, Francieli 

C Bortolotto Martinazzo, Marcelo Martinazzo

 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: Cicero Diogo de Sousa 

Rodrigues - OAB:35786/DF

 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 recolher as custas para distribuição da Carta Precatória na Comarca 

de Londrina-PR, acessando o site do TJ-PR, conforme instruções 

fornecidas no ofício nº 465/18 de fl. 164, devendo comprovar o 

recolhimento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, afim de viabilizar a 

distribuição da deprecata perante aquele Juízo.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113371 Nr: 1906-36.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda-EPP (Mercado 

Correia ), Jonatas Godoi Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - 

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

 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. 143, 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.: 111977 Nr: 517-16.2014.811.0007

 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: Jacira Mazolini Pinto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araujo - 

OAB:MT13.179-B, Jovenina Carmosa de Sousa Moraes - 

OAB:17215/O

 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 

requerente para manifestação nos presentes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar de maneira justificada as 

provas que pretende produzir.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132422 Nr: 6480-68.2015.811.0007

 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: NF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBF

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O

 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 

requerente para manifestação acerca do desarquivamento dos autos, 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.: 121081 Nr: 8317-95.2014.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Tadashi Kinfuku

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Eiji Kinfuku, Pedro Kiyoshi Kinfuku, 

Hamilton Massahiko Masuda, Jhony Yoshio Kinfuku, Komazo Kinfuku, 

Janete Massami Kinfuku, Geraldo Takeshi Kinfuku, Hisako Kinfuku

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT, Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:MT/19323-B

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

OAB:3624/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447, Nícolas Massaharu 

Ishitani - OAB:15285-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 

requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

546/561, 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.: 115445 Nr: 3763-20.2014.811.0007

 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: Oscarina Bento

 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:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 117251 Nr: 5355-02.2014.811.0007

 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: Marcos Fábio Joanucci

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

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

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

 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 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do 

comprovante de fl. 289 e do ofício e documentos de fls. 300/306, 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.: 140307 Nr: 3108-77.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-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 requerido 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 141/147, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 28055 Nr: 328-87.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

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

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

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

OAB:21589/O

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

OAB:16332/O MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 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 Setor Centro, 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 e 

avaliação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60054 Nr: 4564-43.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vidraçaria Guaporé Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tempervidros Indústria e Comércio de Vidros, 

Eva Lucia Medeiro Lelis, Amarildo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11866

 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 da(s) correspondência(s) 

devolvida(s) de fls. 129/130, com ressalva de "mudou-se" 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.: 61837 Nr: 1562-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Siqueira de Brito

 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: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das 

partes para manifestação nos presentes autos acerca do auto de 

avaliação de fls. 144, 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.: 103780 Nr: 5518-50.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdências dos Funcionários do Banco do 

Brasil - previ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Cruzeiro Dias, Jairo Celeste Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Sheilla de Oliveira - 

OAB:32.682/DF, Marcos Vinicius Barros Ottoni - OAB:16785/DF, 

Marina Alves Coutinho - OAB:51.021/DF, Paulo Fernando Paz 

Alarcón - OAB:37.007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Rodrigues da Silva 

- OAB:2.932-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 

requerente para ciência acerca da decisão de fl. 200, bem como para 

manifestação acerca da petição de fls. 202/203 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.: 4409 Nr: 88-45.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Lemos, Narciso Francisco 

Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-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 da avaliação de fls. 

294/295, bem como para comprovar a averbação da penhora á margem da 

Matrícula do imóvel, 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.: 113396 Nr: 1931-49.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telma Miniguini, Battirola & Gorini LTDA - ME 

(Green Forest Tour Viagens e Turismo), Wilson José Gorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/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, reiterando a intimação de 26/09/2018, face a certidão de fl. 

130, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas 

para distribuição da(s) Carta(s) Precatória(s) de Execução. O 

recolhimento das custas poderá ser feito através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online - Primeira 

instância - "carta precatória", bem como para comprovar nos autos o 

pagamento afim de remeter a(s) Carta(s) Precatória(s) diretamente à 

Distribuição da Comarca de Cuiabá e Paranaita/MT.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135003 Nr: 349-43.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisaniel Vasconcelos de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 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 
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para manifestação nos presentes autos acerca da(s) correspondência(s) 

devolvida(s) de fls. 76, com ressalva de "não existe o número" bem como 

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 Bom Pastor, 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 citação do 

executado.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121992 Nr: 616-49.2015.811.0007

 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): POUSADA JURUENA LTDA ME, Rayanne da 

Costa Santos, Raylan da Costa Santos, HILDACIR MATOS DA COSTA 

SANTOS

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICO BRAGA 

CURI - OAB:25382

 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 bloqueio judicial 

realizado em contas bancárias do executado conforme documentos de fls. 

74/75 e da restrição veicular levada a efeito pelo sistema RENAJUD 

conforme comprovante de fl. 89/90, bem como para providenciar o 

necessário para a penhora, indicando a localização do(s) veículo(s), e 

ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário do(s) 

bem(ns) móvel(is), 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.: 133806 Nr: 7196-95.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilei Clessi Dal Puppo

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

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

Mariana Mocci Dadalto - OAB:19947/O

 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 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença e documentos de fls. 459/508, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003836-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCIS DE CASTRO MATOS OAB - SP379673 (ADVOGADO(A))

MONIKA DE FREITAS BARBOSA DA CRUZ OAB - SP276109 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA JR COMERCIO DE MADEIRAS DE GUAIRA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA VILELA RIBEIRO OAB - 083.476.738-45 

(REPRESENTANTE)

REGIS RODOLFO ALVES OAB - SP200500 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE ILSON EVALDT DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003836-33.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS BARROS REQUERIDO: MADEIREIRA JR 

COMERCIO DE MADEIRAS DE GUAIRA LTDA - ME REPRESENTANTE: 

MARIA DE FATIMA VILELA RIBEIRO Vistos. REDESIGNO a audiência 

marcada nestes autos para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 15h30min, 

tendo em vista que na data anteriormente designada, isto é, 03 de 

dezembro de 2018, este Magistrado estará se deslocando à cidade de 

Cuiabá (MT), em virtude de convocação para o comparecimento em curso 

de atualização do Sistema PJE. Intimem-se com urgência. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003794-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LUIS COSTA BEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003794-81.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: LUCAS LUIS COSTA BEBER REQUERIDO: NANTES 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA Vistos. REDESIGNO a 

audiência marcada nestes autos para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 

15h00min, tendo em vista que na data anteriormente designada, isto é, 03 

de dezembro de 2018, este Magistrado estará se deslocando à cidade de 

Cuiabá (MT), em virtude de convocação para o comparecimento em curso 

de atualização do Sistema PJE. Intimem-se com urgência. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001006-65.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA RAMOS (AUTOR(A))

FRANCISCO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS MAIA (RÉU)

GINE LEIDE VIEIRA CARDOSO MAIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLOVIS ARISTIDES MENDONCA (TESTEMUNHA)

JESSICA TAIOMARA CORDEIRO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001006-65.2016.8.11.0007. AUTOR(A): 

ZELIA RAMOS, FRANCISCO RAMOS DA SILVA RÉU: RUBENS MAIA, GINE 

LEIDE VIEIRA CARDOSO MAIA Vistos. REDESIGNO a audiência marcada 

nestes autos para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 14h00min, tendo em 

vista que na data anteriormente designada, isto é, 03 de dezembro de 

2018, este Magistrado estará se deslocando à cidade de Cuiabá (MT), em 

virtude de convocação para o comparecimento em curso de atualização 

do Sistema PJE. Intimem-se com urgência. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 

de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm
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Edital

DITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 7731-33.2015.811.0004-Id.206940

 ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

PARTE RÉQUERIDA:INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Os proprietários 

atuais e primitivos da transcrição de nº 4.129, com área de 466ha, sendo 

ele: CARLOS ALTOBELLI, MATRÍCULA Nº 52.937, com área de 466,00ha, 

sendo eles: CARLOS ALTOBELLI, SÉRGIO ZAGUI RODRIGUES cacado 

com EDNEIA RAMOS RODRIGUES, MATRÍCULA Nº 54.531, com área de 

250.00ha, sendo eles: SÉRGIO ZAGUI RODRIGUES casado com EDNEIA 

RAMOS RODRIGUES, MOACIR PONTE VOLPI. MATRÍCULA Nº 54.532, com 

área 216,00ha, sendo eles: SÉRGIO ZAGUI RODRIGUES casado com 

EDNEIA RAMOS RODRIGUES, MOACIR PONTE VOLPI.

FINALIDADE: de todo teôr da sentença abaixo transcrita.

RESUMO DA INICIAL:

 DECISÃO/DESPACHO: 1. Trata-se de Pedido de Providências formulado 

pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, 

que encaminhou as matrículas de n° 54.531 e n° 54.532, para 

averiguação, requerendo providências.

2. Informa o oficial registrador que ao ser solicitado acerca das certidões 

dominiais das matrículas de n° 54.531 e n° 54.532, não teve alternativa a 

não ser negar o pedido de certidão, posto que tais matrículas possuem 

irregularidades em relação a quantidade de área titulada, devido a erro 

cometido na década de 60. 3. Com a inicial vieram os documentos (fls. 

06/31). 4. Após serem solicitados, foram juntados diversos documentos 

(fls. 49/57, 60/64, 70/72) referentes ao arquivo de conhecimento da 

matrícula. 5. Às fls. 44/47, consta expedição de carta de intimação aos 

proprietários atuais e primitivos, porém foram devolvidas.

6. Às fls. 78 consta manifestação da Representante do Ministério Público 

solicitando o integral cumprimento da decisão de fls. 38. 7. Por fim, vieram 

os autos conclusos para decisão. É o relatório. 8. Em razão dos indícios 

relatados pelo Oficial Registrador às fls. 03/05, é necessária a análise de 

toda a cadeia dominial das matrículas, por conterem supostas 

irregularidades. 9. Matrícula n° 54.531 (fl. 07) A matrícula n° 54.531, 

refere-se a um lote de terras situado na zona rural da cidade de Barra do 

Garças – MT, com área de 250,00 ha, de propriedade primitiva do Sr. 

SÉRGIO ZAGUI RODRIGUES, no lugar denominado "Fazenda São Bento I", 

aberta em 31 de julho de 2009. Consta ser originária da matrícula n° 

52.937. A escritura registrada no R-1 desta matrícula consta nos autos às 

fls. 64 e confere. 10. Matrícula n° 54.532 (fl. 06) A matrícula n° 54.532 

refere-se a um lote de terras situado na zona rural da cidade de Barra do 

Garças – MT, com área de 216,00 ha, de propriedade primitiva do Sr. 

SÉRGIO ZAGUI RODRIGUES, no lugar denominado "Fazenda São Bento II", 

aberta em 31 de julho de 2009. Consta ser originária da matrícula n° 

52.937. A escritura registrada no R-1 desta matrícula consta nos autos às 

fls. 63 e confere. 11. Matrícula n° 52.937 (fl. 08) A matrícula n° 52.937 

refere-se a uma parte de terras, com área de 466,00 ha, de propriedade 

primitiva do Sr. BENEDITO GOMES, sobra do lote denominado "Campo 

Limpo", aberta em 29 de abril de 2008. Nela consta averbação de venda 

para as matrículas n.º 54.531 e 54.532. Consta ser originária da 

transcrição n.º 4.129.. 12.Transcrição n° 4.129 (fls. 15/16) A transcrição 

n° 4.129 refere-se a uma parte de terras, com a área de 466 ha, sobra do 

lote denominado "Fazenda Campo Limpo", de propriedade do Sr. CARLOS 

ALTOBELLI. Nela consta averbação de venda para a matrícula n.º 52.937. 

Consta ser originária da transcrição n.º 1.780. 13. Transcrição n° 1.780 

(fls. 09/10) A transcrição n° 1.780, refere-se ao registro Título Definitivo 

de Propriedade expedido pelo INTERAMT em 27/11/1956 em favor de 

BENEDITO GOMES com a área de 1.486 has. Nela consta a abertura das 

transcrições de n° 1.956, n° 1.782. Quanto a transcrição n° 4.129 nela não 

se refere, constando apenas a averbação de venda da área sem 

mencionar o registro. 14. Nesse caso, a transcrição n° 1.780, vendeu a 

totalidade da área para as transcrições n° 1.782 e n° 1.956. Logo após 

estas vendas e sem possuir mais área, foi ainda realizada outra venda, 

supostamente para a transcrição n° 4.129. 15. Quanto a transcrição de n° 

4.129 supostamente abre a matrícula n° 52.937, e esta por sua vez 

originou as matrículas n° 54.531 e n° 54.532, todas sem lastro dominial, 

posto que, a época da abertura da transcrição n° 4.129, não existia área 

disponível a ser alienada na transcrição n.º 1.780. 16. Dessa maneira, 

como as vendas das áreas efetuadas para as transcrições de n° 1.782 e 

n° 1.956, já transmitiram todo o imóvel, não há possibilidade da venda para 

a transcrição n° 4.129 ter ocorrido. 17. Assim, conclui-se que às 

matrículas de n° 54.531 e n° 54.532, apresentam irregularidades no que se 

refere à sua suposta origem e em relação a regularidade de sua cadeia 

domin ia l ,  o  que  pode  even tua l m e n t e  c u l m i n a r  e m 

cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete à 

direção do Foro fazê-lo. 18. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação 

da medida acautelatória, até que as irregularidades possam ser sanadas 

na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. Dispositivo 19. Posto isto, com fulcro no 

art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, declaro a incompetência 

absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, 

suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme acima 

fundamentado. 20. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em 

respeito aos Princípios da Prioridade, Continuidade, Disponibilidade, 

Legalidade e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o 

bloqueio da transcrição de n° 4.129, e de suas matrículas posteriores de 

n° 52.937, n° 54.531 e n ° 54.532, o que faço a título de juízo de 

segurança. 21. Expeça-se, mandado de averbação ao Cartório do 1° 

Ofício de Barra do Garças para proceder à averbação de bloqueio da 

transcrição de n° 4.129, e de suas matrículas posteriores de n° 52.937, n° 

54.531 e n ° 54.532 22.Intimem-se. Cumpra-se. 23. Publique-se a decisão 

no DJE. 24. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 5 de 

novembro de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO -

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Urânia Santos 

Barbosa, digitei.

Barra do Garças - MT, 12 de novembro de 2018.

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206428 Nr: 7414-35.2015.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA DIRETORIA DO FÓRUM

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 7414-35.2015.811.0004-Id.206428

 ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

PARTE RÉQUERIDA:

 INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Os proprietários atuais e primitivos 

das matrícula nº 40.133, com área de 4.840,00ha, sendo eles: Reny 

Monteiro Jocamossi, RINALDO ADOLFO SAUTER, JULIO CEZAR DE 

MENEZES GONÇALVES.

FINALIDADE: de todo teôr da sentença abaixo transcrita

RESUMO DA INICIAL:

 DECISÃO/DESPACHO: 1. Trata-se de Pedido de Providências formulado 

pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, 

que encaminhou a matrícula de n° 40.133, para averiguação, requerendo 

providências. 2. Informa o oficial registrador que a matrícula supracitada é 

originária da transcrição n° 1.380, e esta possui como antecedente a 

transcrição de nº 1.233, que menciona ter sido aberta a partir do livro 31 

DTC, que é um livro do antigo Departamento de Terras e Colonização de 

Mato Grosso, atual INTERMAT, sendo esta sua cadeia dominial. 3. Relata, 

que na primeira ficha da matrícula em seus R-01 e R-02 foram as 

assinaturas apostas que não foram feitas de próprio punho, mas sim 

impressas juntamente com os registros levantando suspeita sobre os atos 

praticados. 4. Comunica que ao proceder a checagem dos atos inseridos 
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na matrícula, observou que o número do protocolo 82.709 inserido no R01, 

que individualizaria a apresentação da escritura pública de compra e 

venda que supostamente foi lavrada nas notas do cartório de General 

Carneiro, livro 01, fl. 06, na verdade trata-se do décimo ato praticado na 

matrícula 81, registro R10-81. 5. Por fim, ressalta que o protocolo de nº 

89.113, que deveria ser a apresentação da escritura pública de compra e 

venda registrada no R02-40.133, quando na verdade no protocolo 

individualiza um mandado de notificação da R03-40.132, havendo 

discrepância entre os números de protocolos, os títulos apresentados e 

as matrículas. 6. Com a inicial vieram os documentos anexados à fls. 

05/19. 7. Depois de solicitados, juntaram nos autos às fls. (29v/30, 32, 

38/45, 54v/56, 60, 62/63, 68/69 e 73/77), documentos referentes aos 

registros e averbações das matrículas analisadas. 8. Intimado, o Ministério 

Público manifestou-se (fl. 23 e 78) pelo bloqueio da matrícula nº 40.133. 9. 

Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. 10. Em 

razão dos indícios relatados pelo Oficial Registrador às fls. 03/04, é 

necessária a análise de toda a cadeia dominial das matrículas, por 

conterem supostas irregularidades. 11. Matrícula n° 40.133 (fl. 05) A 

matrícula nº 40.133 refere-se ao registro de uma área de terras, situados 

no Município de Araguaiana/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, com 

área de 4.840 ha, denominada “FAZENDA MARINGÁ”, de propriedade 

primitiva de RENY MONTEIRO JOCAMOSSI, aberta em 20 de agosto de 

1993. Consta ser originária da transcrição n° 1.380(fls. 14/15). Nela 

consta averbação de venda para a matrícula n.º 40.133. 12. A transcrição 

n.º 1380(fls. 14/15) diz ser originária da transcrição n.º 1.233(fls. 18) e 

nela consta averbação de venda para a transcrição 1.380. 13. As 

escrituras registradas no R-1 e R-2 não conferem (fls. 29 e 54 

respectivamente. 14. Ao analisar a matrícula n° 40.133 e toda a 

documentação acostada aos autos, constatam-se diversas 

irregularidades envolvendo a ilegitimidade dos documentos apresentados, 

o que põe em risco a higidez dos negócios jurídicos e a própria segurança 

jurídica dos registros públicos, conforme será demonstrado a seguir. 15. 

Verifica-se que o protocolo nº 82.709 e 89.113 contidos no R-01-40.133 e 

R-02-40.133 (fl. 05/V), divergem quanto às informações contidas no 

caderno de anotações da serventia (fl. 16/17). 16. Além disso, as 

informações, proprietário e número da matrícula, do título indicado no 

R-01-40.133 (fl. 05) divergem do contido no documento original (29v/30). 

17. Dessa forma, conclui-se que à matrícula nº 40.133, com área de 4.840 

ha, apresenta irregularidade no que se refere às escrituras registradas no 

ato de sua abertura, o que pode eventualmente culminar em 

cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete à 

direção do Foro fazê-lo. 18. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação 

da medida acautelatória, até que as irregularidades possam ser sanadas 

na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. Dispositivo 19. Posto isto, com fulcro no 

art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, declaro a incompetência 

absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, 

suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme acima 

fundamentado. 20. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em 

respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança Jurídica dos 

Registros Públicos, determino o bloqueio da matrícula nº 40.133, com área 

de 4.840 ha, o que faço a título de juízo de segurança. 21. Expeça-se, 

mandado de averbação ao Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças para 

proceder à averbação de bloqueio da de nº 40.133, com área de 4.840 ha. 

22. Intimem-se. Cumpra-se. 23. Publique-se a decisão no DJE. 24. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 05 de novembro 

de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO -E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Urânia Santos Barbosa, digitei.

 Barra do Garças - MT, 9 de novembro de 2018.

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246740 Nr: 4039-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Limongi de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 38.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, 

resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC/2015 e, 

consequentemente, CONDENO a parte Requerida, tão somente, no 

pagamento de reparação por Danos Morais, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) para o Autor ADALTO LIMONGE DE FREITAS, com juros de mora 

no percentual de 1% a.m, a contar de 04.05.2017 (fls. 44vº), nos termos 

do art. 405, CC, e correção monetária pelo IPCA, que deve incidir a partir 

da publicação desta sentença (Súmula nº. 362-STJ).39.Dada a 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% 

sobre o valor da causa, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada 

parte, conforme art. 86, do CPC/2015.40.Expeça-se o 

necessário.41.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95512 Nr: 420-64.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celedônio Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Rosa & Duarte Ltda, José Martins Rosa, 

Dinaleila Neris Duarte Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734, Wilma 

Alves da Silva - OAB:MT 17.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 Vistos.

1. Em havendo notícia do óbito da parte autora (fls. 152), SUSPENDO O 

PROCESSO, nos termos do art. 313, CPC/2015.

2. INTIME-SE o patrono da parte autora para proceder com a devida 

habilitação do espólio ou dos sucessores, no prazo de 2 (dois) meses, 

bem como se manifeste sobre a devolução da carta de intimação 

infrutífera (fls.134), sob pena de extinção.

3. Realizada a habilitação e informado o endereço atual do cônjuge do 

executado, PROCEDA-SE a intimação dos mesmos, sem a necessidade de 

nova conclusão, INTIMEM-SE os Requeridos, a fim de que, querendo, 

manifestem-se no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Em caso de inércia dos Requeridos, voltem-me conclusos para 

resolução da habilitação.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291547 Nr: 13911-60.2018.811.0004

 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: Ediza Maria Damasceno Delmiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 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 

12/02/2019, às 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), consignando as 

advertências legais, bem como citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos.

2. Expeça-se mandado de citação pessoal para os confinantes, na forma 

requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015).
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 3. 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.

4. Notifique-se o Ministério Público.

5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291587 Nr: 13929-81.2018.811.0004

 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: Aloizio Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B

 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 

12/02/2019, às 13h30min.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99081 Nr: 4087-58.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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. INTIME-SE a parte Exequente para que se manifeste acerca da 

impugnação à avaliação apresentada pelo Executado às fls. 196/199, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Decorrido o prazo, VOLTEM-ME os autos conclusos para designação 

de hasta pública ou, sendo o caso, determinação de nova avaliação.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 54884 Nr: 2359-55.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salome da Silva Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348/MT, Celso Marcon - OAB:MT 11.340-A, MARIA HEDVIGES 

MARTINS DE BARROS SILVA - OAB:7271/MT, RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alaertt Rodrigues da Silva - 

OAB:16262/0, BENEDITO PALMEIRA NETO - OAB:8348/MT, RENATA 

KARLA BATISTA E SILVA - OAB:OAB/MT 8753, SIMEI DA SILVA 

BARROS - OAB:11968/MT

 11.Sendo assim, DEFIRO o pedido de fls. 308, e por consequência, 

CONVERTO o feito em Cumprimento de sentença.12.DETERMINO à 

escrivania que promova as alterações pertinentes na capa dos autos e no 

Sistema Apolo. 13.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/2015.14.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.15.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos 

para a indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.16.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.17.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253956 Nr: 8937-14.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariuza Sales Correia, Antônio Francisco Correa, José 

Francisco Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurozina de Sales Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245844 Nr: 3469-69.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iris Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dissal Administradora de Consórcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747

 Vistos.

1. Tendo em vista os documentos juntados à fl. 194, DEFIRO a gratuidade 

da justiça ao Requerente, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

2.REJEITO a única preliminar arguida em face de contestação, referente à 

gratuidade da justiça, uma vez que comprovada a condição de 

hipossuficiência da parte Autora.

 3. Não havendo mais preliminares DOU O FEITO POR SANEADO.

4. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

5. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173946 Nr: 7210-59.2013.811.0004

 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: Cleinedi Pereira da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Fagundes de Oliveira, Marilene 

Fagundes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 7210-59.2013.811.0004, 

Protocolo 173946, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174394 Nr: 7774-38.2013.811.0004

 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: Rodrigo Ribeiro Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Fagundes de Oliveira, Marilene 

Fagundes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 7774-38.2013.811.0004, 

Protocolo 174394, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246815 Nr: 4096-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle, Laura Cristina Caldeira 

Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 4096-73.2017.811.0004, Protocolo 246815, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171176 Nr: 3804-30.2013.811.0004

 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: Salatiel Pereira Salgado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSSARA MARIA 

FONSECA S. LIRA, para devolução dos autos nº 3804-30.2013.811.0004, 

Protocolo 171176, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171368 Nr: 4064-10.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexsandro Higino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo da Farinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU, para devolução dos autos nº 4064-10.2013.811.0004, 

Protocolo 171368, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159820 Nr: 132-48.2012.811.0004

 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: Espólio de José Fagundes de Oliveira, Marilene 

Fagundes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Sérgio Alves Souza, 

Washington Luiz Alves Tito, Júlia Renata Sampaio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO VINICIUS CAMARGO 

DOS SANTOS - OAB:19.899, Marco Aurélio de Martins e Pinheiro - 

OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 132-48.2012.811.0004, 

Protocolo 159820, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278371 Nr: 6274-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Mendonça Gonçalves, Ailton 

Gonçalves da Silva, Luiz Alberto de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 6274-58.2018.811.0004, 

Protocolo 278371, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218275 Nr: 1794-08.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz, Waigle Agnelli Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 1794-08.2016.811.0004, Protocolo 

218275, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176725 Nr: 10778-83.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Pereira Vidal, Maria das Graças da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Higino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU, para devolução dos autos nº 

10778-83.2013.811.0004, Protocolo 176725, 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.: 275299 Nr: 4279-10.2018.811.0004

 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: Cristovão Ferreira Negreiro

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 69/99 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280795 Nr: 7647-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de Abreu, Fabiana Carla de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Regina de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 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, no valor de R$ 325,00 

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.: 268833 Nr: 186-04.2018.811.0004

 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): H. Ferreira Carmo, Said Hamida Carvalho, 

Suhaila Abder Rahim Mohammd

 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 para intimação do autor, via DJE, para 

efetuar o pagamento da complementação de diligência do oficial de justiça 

já realizada, conforme fls. 77 no valor de R$ 257,00 (duzentos e cinquenta 

e sete reais) no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275958 Nr: 4705-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Degmar Pereira Borges

 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: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:MT 8506-A

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 73/114 foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277802 Nr: 5942-91.2018.811.0004

 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: American Hotel Ltda - ME, Margarida Maria Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Jokey Clube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 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 para intimação do autor, via DJE, para 

informar que o parcelamento das custas processuais já estão disponíveis 

no site do TJMT para emissão da guia e posterior comprovar os autos, 

conforme folhas 136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268833 Nr: 186-04.2018.811.0004

 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): H. Ferreira Carmo, Said Hamida Carvalho, 

Suhaila Abder Rahim Mohammd

 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 para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 78, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285391 Nr: 10323-45.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Martins de Almeida Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Beatriz do 

nacimento - OAB:20732/A

 Impulsiono os presentes autos para citação da parte embargada, nos 

termos da decisão abaixo transcrita:

VISTOS.1. Cuida-se de ação de embargos à execução ajuizada pelas 

partes supramencionadas.2. O embargante requer o acolhimento dos 

embargos para considerar inadequada a via eleita, sob alegação de que, 

em síntese, a conta capital de giro não se enquadra como título executivo 

extrajudicial, bem como a ausência da assinatura de duas testemunhas no 

bojo do contrato, o que torna o título inexequível e inexigível. 3. Além disso, 

pugna a incorreta aplicação do INPC nos cálculos de correçã

É O RELATÓRIO. DECIDO. 4. RECEBO os presentes embargos para 
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análise, visto que tempestivo 5. Outrossim, sem efeito suspensivo, uma 

vez que inexiste pedido da parte, bem como evidências que ensejem 

prejuízo, com fulcro no art. 919, § 1o, doCPC/2015.6. Ademais, CITE-SE a 

parte Embargada para, querendo, impugnar os embargos apresentado 

pelo executado J. Martins de Almeida LTDA, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 920, CPC/2015).7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282416 Nr: 8539-33.2018.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almirantina Ribeiro Morais dos Santos, Antonia de 

Moraes Neres, Odeth Ribeiro da Silva, Domingos Savio Ribeiro de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 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 para intimação do autor, via DJE, para 

comparecer na secretaria da segunda vara civel, para retirar alvará 

expedido, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235897 Nr: 13341-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Purcinio Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 sobre a certidão de fls. 81, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288189 Nr: 11957-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credijud cooperativa de economia de credito mutuo dos 

servidores do poder judiciario de mato grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janeth da Guia Valadares Melo Pacini Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO LAURINDO 

DA SILVA - OAB:4338/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 citação/intimação, no valor 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271112 Nr: 1691-30.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Rosa de Araujo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Guimarães Vilela

 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: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 8.Diante do exposto, REJEITO a preliminar de impugnação ao pedido de 

justiça gratuita lançada às fls. 36.9.De outro norte, DEFIRO a gratuidade da 

justiça à parte autora, na forma requerida às fls. 18, item “e”.10.Não 

havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem sanados 

de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.11.Ao considerar que somente a 

parte autora manifestou acerca das provas que pretende produzir, 

INTIME-SE o embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o 

interesse na produção de provas, de modo específico, justificando sua 

necessidade para deslinde da ação, sob pena de preclusão.12.Após, 

voltem-me conclusos. 13.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290297 Nr: 13198-85.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érin Leonel Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco s/a, Design Preferido, Silvia 

Alves da Silva, Francisco das Chagas Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo que nos autos consta, DEFIRO o pedido 

de tutela cautelar e DETERMINO via sistema Bacenjud: i)O BLOQUEIO do 

valor de R$ 1.650,00 na conta bancária de titularidade dos requeridos 

DESIGN PREFERIDO, SILVIA ALVES DA SILVA E FRANCISCO DAS 

CHAGAS SANTANA DA SILVA; ii)A CONSULTA do endereço do requerido 

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA DA SILVA. 11.CITE-SE o requerido 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas 

que pretende produzir, nos termos do art. 306,CPC/2015, sob pena de os 

fatos alegados pelo autor presumir-se aceitos pelo réu (art. 307, 

CPC/2015).12.Efetivada a tutela cautelar, o autor terá o prazo de 30 (trinta) 

dias para formular o pedido principal, caso em que será apresentado nos 

mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não 

dependendo do adiantamento de novas custas processuais (art. 308, 

CPC/2015), sob pena de cessar os efeitos da tutela (art. 309, CPC/2015). 

13.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.14.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196072 Nr: 1168-23.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodorico Narciso Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Benedito Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 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 sobre a certidão de fls. 82, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269800 Nr: 889-32.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recapagem de Pneus CDB Ltda, Sebastião 

Modesto de Carvalho, MARISA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-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 para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 131, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286361 Nr: 10828-36.2018.811.0004
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 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): Alexandre da Silva Faria Neto, Emerson Luiz 

da Costa, Karina da Silva Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 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 dos mandados de citação/intimação, sendo 2,50 por km 

rodado, ida e volta na zona rural, e ainda mais 36,00 reais para citação na 

cidade, 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173246 Nr: 6413-83.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Guimarães Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Rosa de Araujo Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome da devedora, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado às fls. 289.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177933 Nr: 12209-55.2013.811.0004

 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: Adalto de Freitas Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navesa Hyundai, Hyundai Caoa do Brasil Ltda, 

Hyundai Caoa do Brasil Ltda, Hyundai Motor Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Sabatello Cozze - 

OAB:SP 252.802

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte requerida, via 

DJE, para manifestação sobre o recurso de apelação apresentado 

conforme fls. 114/122, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180110 Nr: 2078-84.2014.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Pereira da Fé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelino de Sousa Lira, Wellen Nara 

Lira Aguiar, Marione Lira da Silva, Jullye da Silva Lira, Dieyme da Silva Lira, 

Laura da Silva Lira, Espólio de José Francisco Gomes Lira, Ana Maria 

Gomes Lira, Silvania Miranda Lira, Rosanea Miranda Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Certifico que decorreu o prazo de citação da requerida Rosanea Miranda 

Lira conforme jutnada do AR- aviso de recebimento de fls 172, sem 

apresentar contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262491 Nr: 14556-22.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Certifico que decorreu o prazo de intimação de fls. 121, sem 

apresentação dos documentos pela parte requerida, determinado pelo MM 

Juiz.

Diante dos exposto 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 requerer o que de direito, no prazo de 05 

( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261050 Nr: 13654-69.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Carlos Vilela Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiales Vinicius Sirqueira Dias, Imobiliária Nelmar 

Ltda, Doraci Felisberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Alves do Nascimento 

- OAB:14024/MT, HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - OAB:14.040, 

MADALENA BATISTA - OAB:20.837/MT

 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 sobre a certidão de fls. 121, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103566 Nr: 8570-34.2010.811.0004

 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: Demilson Francisco de Oliveira, Rosa Silva Pereira de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Jardim Araguaia Ltda, Espólio de 

Eduardo dos Santos Penteado, N. Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208, Rudinei 

Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030, Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DA UNIÃO, para devolução dos autos nº 8570-34.2010.811.0004, 

Protocolo 103566, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203202 Nr: 5614-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Venite Maria Facco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ferreira de Moura, Leidinalva Corrêa de 

Oliveira, Pedro Pereira da Cruz, Ronibel Queiroz Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antônio Carlos Mecena 

de Oliveira. - OAB:, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - OAB:16.653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS ANTONIO 

MECENA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

5614-69.2015.811.0004, Protocolo 203202, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) APOENA CAMERINO 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 9954-51.2018.811.0004, 

Protocolo 284786, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226030 Nr: 6508-11.2016.811.0004

 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: S. Gomes & M. Reis Ltda, Savio Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liane Roseni Schirmbeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PABLO CARVALHO 

DE FREITAS, para devolução dos autos nº 6508-11.2016.811.0004, 

Protocolo 226030, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57165 Nr: 980-45.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ( ECAD)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rádio Emissora Aruanã Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BACALAN - 

OAB:OAB-MT 9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT, 

VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Fernando Saldanha Farias - OAB:MT-15.512, Flávio 

Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

SALDANHA FARIAS, para devolução dos autos nº 980-45.2006.811.0004, 

Protocolo 57165, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93512 Nr: 7297-54.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ralph Quirino Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAURUS VINÍCIUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8216-GO, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARITO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:7531/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DA 

FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução 

dos autos nº 7297-54.2009.811.0004, Protocolo 93512, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266607 Nr: 17126-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado, para manifestar-se acerca da petição 

de fls. 43, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174079 Nr: 7376-91.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O, Danilla Silva Souza - OAB:21710/MT, Lindalva de 

Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado, para manifestar-se acerca do pedido 

de extinção de fls. 301, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214927 Nr: 12414-16.2015.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFVD, RFVD, JFFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 

3.166-A, ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - OAB:14.024, CINTIA 

ARBUÉS NERY DA SILVA - OAB:9.923-B, Gabriel Gonçalves dos Reis 

- OAB:MT 20.062, LEONARDO ANDRÉ DA MATA - OAB:9126, PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES - OAB:20.607, Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, de que os presente processo 

fora desarquivado, encontrando-se o mesmo à sua disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 227182 Nr: 7145-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCAM, KVAM, FAA, WAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DA CONTESTAÇÃO DE FLS. 87.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266435 Nr: 17027-11.2017.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: JBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

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

valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194883 Nr: 462-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 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$ 

36,00 (trinta e seis 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): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250930 Nr: 6917-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YMdDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT, ERIKA DE SOUSA NOBRE - OAB:MG 136.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 40/41, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273192 Nr: 3079-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, MARIA MADALENA DA ASSUNÇÃO - 

OAB:3.971

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 84/102, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261044 Nr: 13651-17.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CWFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE REQUERIDA, PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DO LAUDO 

JUNTADO AOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 62989 Nr: 6089-40.2006.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVM, EVVM, NVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

promover o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85731 Nr: 8889-70.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Brito Villas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Villas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:MT 1.460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS, DE CONFORMIDADE COM O 

ARTIGO 647, DO CPC, PARA NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, FORMULEM 

PEDDIO DE QUINHÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98205 Nr: 3216-28.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPFRdC, SMRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Queiroz da Silva - 

OAB:21.872

 INTIMAÇÃO das partes para, no prazo legal, se manifestarem sobre os 

valores atribuídos na avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291838 Nr: 14070-03.2018.811.0004
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 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: Márcia Helena Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzira Rodrigues Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Rita Silva Lima - OAB:GO 

29.204, Lais Lima Muylaert Carrano - OAB:DF 31.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.Diante disso, DEFIRO o pedido de tutela antecipada pelo preenchimento 

dos requisitos contidos no art. 300, do CPC/2015.7.Por conseguinte, 

NOMEIO Márcia Helena Rodrigues Lima como curadora provisória da 

interditanda.8.CITE-SE a Interditanda, no endereço declinado na peça 

inaugural. Na oportunidade, DETERMINO seja a Interditanda advertida 

sobre a possibilidade de constituir advogado para impugnar o pedido de 

interdição, no prazo de 15 (quinze) dias contados da entrevista, sob pena 

de ser-lhe nomeado curador especial, nos termos do art. 752, §2º, 

CPC/2015.9.PROCEDA-SE à verificação, in loco, por meio da equipe 

Interprofissional deste Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, juntando-se ao 

respectivo relatório as fotografias e demais documentos que se fizerem 

necessários.10.Ciência ao Ministério Público.11.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência.Barra do Garças-MT, 09 de novembro de 

2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275646 Nr: 4517-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFM, Bianca Rossane Borges Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcir Firmino Marques, Mariana Fava 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 40, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271064 Nr: 1669-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte Exequente, para que promova o andamento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268789 Nr: 148-89.2018.811.0004

 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: AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdS, ABdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Alves Canedo - 

OAB:22.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199156 Nr: 3211-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenir Calacio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jesus Miguel Asencio Mora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar os Formais de Partilha expedidos 

nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291786 Nr: 14036-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Produtos Alimentícios RMS Silva Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Rafael Del Padre - 

OAB:MG 131.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido liminar formulado na petição inicial. NOTIFIQUE-SE a autoridade 

impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I). Após esse 

prazo, com ou sem as informações, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público pelo prazo de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 09 de novembro de 2018.Michell Lotfi 

Rocha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183750 Nr: 5294-53.2014.811.0004

 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: José Eurípedes Furtado de Souza

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

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - Detran MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Proc. n° 5294-53.2014.811.0004 – Cód. 183750

SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, formulado por JOSÉ EURÍPEDES 

FURTADO DE SOUZA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO – 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ e 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

devidamente qualificados.

 Alega o autor ser ter sido proprietários dos veículos CI-2242 e JYJ-4065, 

de modo que teria vendido os referidos veículos nos anos de 1998 e 200 

respectivamente, não sabendo precisar o nome e o paradeiro dos 

adquirentes.

 Assim, devido ao fato dos veículos ainda estarem a gerar a cobrança do 

IPVA, requer o autor a baixa definitiva dos veículos independentemente da 

apresentação dos recortes de chassi.

 Com a inicial, vieram os documentos de 14/35.
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 Às fls. 60, a liminar fora postergada.

 Devidamente citado, o DETRAN apresentou contestação às fls. 64/74, 

arguindo, preliminarmente, ausência de condições da ação e, no mérito, 

pugna pela improcedência dos pedidos.

 O requerente apresentou impugnação à contestação do DETRAN às fls. 

83/88.

O representante do Ministério Público manifestou às fls. 100/103 pela 

rejeição das preliminares suscitadas pelo requerido, bem como pelo 

indeferimento da antecipação da tutela.

 O Estado de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 104/111, 

arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos formulados.

 Impugnação à contestação juntada às fls. 114/117.

 Após foi determinada a intimação das partes para manifestação das 

provas que pretendem produzir, sendo que as partes pleitearam pelo 

julgamento antecipado da lide.

Após, vieram os autos conclusos.

É O RELATORIO

FUNDAMENTO E DECIDO

Preliminares.

 A preliminar arguida pelo DETRAN não prospera, pois o requerido é parte 

legítima para figurar no polo passivo, uma vez que é o órgão detentor das 

informações quanto à transferência e propriedade do veículo.

 Outrossim, não prospera a preliminar de falta de interesse de agir, uma 

vez que a demanda busca alcançar uma utilidade protegida por reserva de 

jurisdição, além do que o autor se utiliza do instrumento processual 

adequado.

 Já quanto a legitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, razão 

assiste o requerido quando a suscitada preliminar, uma vez que o Estado 

não é parte legítima para efetuar a simples baixas definitiva do veículo, 

sendo esta atribuição exclusiva da autarquia estadual DETRAN, nos 

termos do art. 29-B da Lei Estadual n. 7.301/2000.

 Assim, quanto ao ESTADO DE MATO GROSSO, julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil.

 DO MÉRITO

De início, cumpre observar que o presente feito dispensa dilação 

probatória, haja vista que embora contenha matéria de fato e de direito, 

está suficientemente instruído para receber o julgamento, consoante prevê 

o art. 355, I, da Lei Instrumental Civil.

O caso dos autos refere-se a alegada alienação de veículos a terceiros e 

estes não teriam efetuado a transferências dos respectivos veículos. Pois 

bem. Constata-se que o veículos objetos desta ação têm mais de 35 anos 

de fabricação, sendo, portanto, induvidoso que os veículos ainda 

permaneçam em circulação.

 Ademais, não haveria razão de ser do autor pleitear em juízo a renúncia 

de sua propriedade, ainda mais quando os tributos se encontram 

adimplidos, o que demonstra a boa-fé do autor.

 Diante de todas as alegações do autor hei por bem esclarecer que o IPVA 

é um imposto real, também chamado de impessoal, e sua incidência ocorre 

sobre o respectivo veículo, conforme prescreve o artigo 2º da Lei 

Estadual 13.296, de 23 de dezembro de 2008,“inverbis”: “O Imposto sobre 

a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem 

como fato gerador a propriedade de veículo automotor.”

Neste sentido o artigo 1° da Lei 66066/89 estabelece:

Artigo 1º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA), devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de 

veículo automotor de qualquer espécie.§ 1º - Considera-se ocorrido o fato 

gerador do imposto em 1.º de janeiro de cada exercício. § 2º - Em se 

tratando de veículo novo, o fato gerador considera-se ocorrido na data da 

sua primeira aquisição. § 3º - Em se tratando de veículo de procedência 

estrangeira, considera-se ocorrido o fato gerador na data do seu 

desembaraço aduaneiro. § 4º - Para os efeitos desta lei, considera-se 

veículo novo aquele que ainda não foi objeto de saída para o consumidor 

final.

Assim, nota-se que o fato gerador da cobrança do imposto em questão é 

a propriedade de veículo automotor.

Neste sentido vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – IPVA – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

– REJEITADA – INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM FACE DO VENDEDOR – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 134 DO CTB 

– ORIENTAÇÃO CONFORME O STJ – RECURSO DESPROVIDO.O Estado de 

Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo 

pedido é de inexigibilidade de IPVA.Tratando-se de bem móvel, a 

propriedade transfere-se no momento em que ocorre a entrega do veículo 

ao novo proprietário, conforme a previsão do art. 1.267 do Código Civil (ou 

art. 620, do Código Civil/1916, vigente à época da transação).A 

jurisprudência pacífica no STJ estabeleceu que a regra do art. 134 do CTB 

(comunicação obrigatória pelo alienante do veículo sobre a transferência 

de propriedade no DETRAN, sob pena de responder solidariamente em 

caso de eventuais infrações), não se aplica aos débitos tributários, em 

especial, ao IPVA (AgRg no REsp 1540127/SP, Rel. Ministro Humberto 

Martins, DJe 14/09/2015).A ausência de comunicação ao órgão de trânsito 

não tem o condão de mudar o contribuinte do imposto que, consoante à Lei 

Estadual no 7.301/2000, que regulamenta o IPVA, e o próprio CTN, é, 

exclusivamente, do proprietário do veículo. (Ap 11201/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

No caso em questão é valido ressaltar que é irrelevante o fato de não ter 

comunicado ao DETRAN, uma vez que há demonstração de que os 

veículos com mais de 40 anos de fabricação já não se encontram em 

circulação, sob pena de eternizar a cobrança do crédito tributários em 

desfavor do autor.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, deferindo a liminar pleiteada para determinar ao DETRAN a baixa 

definitiva dos registros de propriedade dos veículos RENAVAM 

125157614 e RENAVAM 125176961, sob pena de multa a ser estipulada e 

executada nos autos, além de desobediência.

 Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 86 do CPC.

 Custas pelo requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e 

anotações de praxe.

P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Garças-MT, 21 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177784 Nr: 12062-29.2013.811.0004

 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: Gilcéia de Oliveira Barros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210532 Nr: 9858-41.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o exequente para dar seguimento ao feito, sob pena de 

suspensão.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178920 Nr: 954-66.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT11.065-A

 VISTOS.

Defiro o pedido de suspensão até a data requerida.

Transcorrido o prazo, abra vista ao exequente para que se manifeste no 

prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito e comprovar o 

protesto da CDA dos autos nos termos do artigo 1º da lei 9.492/97, sob 

pena de arquivamento.

 Não havendo o protesto dê ciência ao Ministério Público e arquive-se os 

autos observando o teor do artigo 40 da LEF.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165143 Nr: 7107-86.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Gustavo Taveira Bispo, Vanessa dos Santos Lima, Luiz 

Gabriel dos Santos Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 AUTOS Nº 7107-86.2012.811.0004 (CÓDIGO: 165143)

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Gustavo Taveira Bispo 

e outros, em face do Município de Barra do Garças-MT.

Os autos foram remetidos ao contador judicial para apuração do débito, 

conforme se vê pelo cálculo acostado a fls.199, sendo as partes 

posteriormente intimadas para se manifestarem.

 A fls.202/207 os exequentes demonstraram concordância com o cálculo 

elaborado, apresentando ainda a atualização dos valores, tendo em vista 

o lapso temporal decorrido desde a juntada do mesmo.

Já o executado, em sua manifestação de fls.208/222, alegou, 

preliminarmente, desrespeito aos princípios processuais e constitucionais 

em razão da ausência de remessa ao E. Tribunal de Justiça, por ser a 

condenação em valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos vigentes 

ao tempo de prolação da sentença. Ainda, impugnou o valor apontado pelo 

contador do juízo, oportunidade em que apresentou laudo pericial com o 

montante que entende devido.

É o relato do essencial. Decido.

 No que tange à preliminar arguida pelo executado, no sentido de 

desrespeito aos princípios processuais e constitucionais, tal alegação não 

deve prosperar, uma vez que o instituto da remessa necessária não se 

trata de recurso, motivo pelo qual sua aplicabilidade não se rege pela lei 

vigente à época da sentença proferida, observando-se então o que 

dispõe a atual legislação processual civil.

Nesse sentido é o entendimento de Nelson Nery Júnior, em sua obra 

Código de Processo Civil Comentado (16ª edição):

 “A remessa necessária não é recurso, mas condição de eficácia da 

sentença. Sendo figura processual distinta do recurso, a ela não se 

aplicam as regras de direito intertemporal processual vigentes para eles” 

(página 1270).

 Dessa forma, nos termos do artigo 496, §3º, inciso III, do Código de 

Processo Civil, não estão sujeitos ao duplo grau de jurisdição a 

condenação do ente municipal em valor certo e líquido que não exceda 

100 (cem) salários mínimos, de modo que não há o que se falar em 

desrespeito à princípio processual.

 Ademais, nota-se que foram observadas pelo contador judicial as 

determinações contidas em sentença, razão pela qual HOMOLOGO o 

cálculo apresentado a fls.199, fixando o crédito em R$116.463,58.

Expeçam-se as requisições de pequeno valor, nos termos do artigo 535, 

§3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Após, mantenham-se os autos em arquivo provisório até a confirmação 

da quitação.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 262129 Nr: 14327-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antonio Leite da Silva, Rosangela 

Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de denúncia em desfavor de Carlos Antônio Leite da Silva, 

nascido em 20.09.1979, filho de Dalvina Leite da Silva e Cícero Ferreira da 

Silva, natural de Barra do Garças/MT, com endereço indicado na Avenida 

Perimetral, n° 889, Bairro Vila Maria, na cidade de Barra do Garças/MT, e 

Rosângela Nunes da Silva, nascida em 02.06.1967, natural de General 

Carneiro/MT, filha de Antônia Nunes e Ciro Ribeiro da Silva, com endereço 

indicado na Avenida Perimetral, n°889, Bairro Vila Maria, na cidade de 

Barra do Garças/MT, imputando-lhes fatos que se amoldam no artigo 33, 

caput, da Lei n° 11.343/06.

 Na denúncia de fls. 01-C, 01-D, 01-E e 01-F, constam os requisitos 

previstos no artigo 41 do CPP.

 Incabível a suspensão condicional do processo, pois a acusação de 

ambos é tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

 Do exposto:

 a) Proceda-se à notificação pessoal dos réus para oferecimento de 

defesa prévia, por escrito, por intermédio de advogado(a) no prazo de 10 

(dez) dias, conforme art. 55 da Lei 11.343/06, informando-o que se não o 

fizer ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

b) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 253542 Nr: 8719-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 Sentença

Autos de cód. 253542

 Trata-se de execução de pena em face Juracy Fezende da Cunha, 

nascido em 13.07.1947, estampando condenação à pena corpórea de 02 

(dois) anos de reclusão, em regime aberto, por infringir o art. 1º, parágrafo 

2º, Dec.-Lei 201/1967, tendo os fatos sido cometidos em 07.09.2012.

 A Defensoria Pública postula a extinção da execução, diante da morte, 

pública e notória, do reeducando.

 Colhe-se da web, notícia de falecimento, anexada, do reeducando em 

22.12.2017.

 Reputo válida a prova da morte, pública e notória, do reeducando, figura 

pública.

 Por isso, declaro extinta a pena. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Barra do Garças, 24.01.2018
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Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/01/2019, às 16h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA ROHDEN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/01/2019, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA IRENE RODRIGUES DIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/01/2019, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

RICARDO LEMES CAMILO (REQUERIDO)

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação às partes 

requeridas Pedro Defant Filho Eireli – ME e Ricardo Lemes Camilo, 

designada para o dia 22/02/2019, às 14h (MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

RICARDO LEMES CAMILO (REQUERIDO)

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de audiência de conciliação em relação 

às partes requeridas Pedro Defant Filho Eireli – ME e Ricardo Lemes 

Camilo, designada para o dia 22/02/2019, às 14h (MT), no Juizado Especial 

de Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000486-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA NARA RODRIGUES ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte para apresentar o dados bancários, no prazo de 05 

dias, para possibilitar a liberação dos valores depositados pela parte 

executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARDEN GOMES VAZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/02/2019, às 14h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012409-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEROCY FREITAS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DOS PRASERES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para manifestar acerca da petição do 

executado, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011458-92.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAO ISA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDARIO JERONIMO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSÉ FERREIRA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

AROLDO DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MAROSAM DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)
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INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para tomar ciência da penhora on-line 

realizada nos autos e para, querendo, apresentar Embargos à Execução 

no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PARAFUSOS MORAES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/01/2019, às 17h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. DE SOUSA BARBOSA ME - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/01/2019, às 17h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANUBIO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/12/2018, às 15h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BORGES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/12/2018, às 12h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1000602-52.2018.8.11.0004 Valor da causa: $10,405.36 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO PEREIRA DA 

SILVA Endereço: Rua Vitório Pereira da Silva, 942, Sao Joao, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 POLO PASSIVO: Nome: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: Avenida Miguel 

Sutil, 7707, Alvorada, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-000 Senhor(a): 

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA A presente, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, por meio de seu advogado, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 22/01/2019 Hora: 12:40 Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 11/06/2018 Hora: 17:00 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. BARRA DO GARÇAS, 12 de novembro de 

2018. Rodrigo Adriano Demétrio (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: 1001651-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR ALVES CORDEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE VIDROS IMPERIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/12/2018, às 16h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL DOS SANTOS CEDAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/12/2018, às 14h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002140-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.009/1995. 2. 

Após a distribuição da inicial, foi determinada a sua emenda, contudo tal 

diligência foi cumprida parcialmente, olvidando-se a parte autora de 

justificar o interesse de agir da demanda, porém ficou inerte. 3. Deste 

modo, se o autor é devidamente intimado por meio de patrono constituído 

para emendar a inicial e não sana os vícios, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA EMENDA NO PRAZO DE 10 

DIAS. EXTINÇÃO DO FEITO. - Se, intimado para emendar a exordial sob 

pena de indeferimento, o autor deixa de sanar as falhas, autoriza-se 

extinção do feito sem julgamento do mérito. Inteligência dos artigos 295, 

284 e 267,I do Código de Processo Civil. (TJ-MG 101450846773950011 MG 

1.0145.08.467739-5/001 (1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de 

Julgamento: 17/12/2009, Data de Publicação: 05/03/2010). APELAÇÃO. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a 

determinação de emenda à inicial ou apresentado o recurso cabível a 

tempo e modo, é de ser julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, de 

acordo com o disposto nos artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos 

do Código de Processo Civil. (TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 

0246466-97.2011.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, 

Data de Julgamento: 26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 30/08/2013). 4. Face às considerações aduzidas, uma vez 

que a inicial de ação não satisfez ao requisito de admissibilidade, 

consoante propugna o artigo 319 do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço 

com espeque no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo 

sem julgamento do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do 

Digesto Processual Civil. 5. Sem condenação em honorários advocatícios 

ou custas. 6. Publique-se, registre-se, intime-se 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001952-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERIANO DUQUE SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001950-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SANTANA LIMA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA SANTANA LIMA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001947-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BEZERRA DA SILVA SALVAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAPEL OAB - SP212338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FAVA DELLA LIBERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1001946-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO TSIMROPARIDI PRATSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011190-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA BARBOSA NAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista o considerável lapso temporal decorrido 

entre a data da propositura da ação e a presente data, DETERMINO seja 

intimada a parte autora para, em 48 (quarenta e oito) horas informar se o 

pretenso ato ilícito cometido pela requerida ainda persiste, de modo a 

justificar a análise do pedido de tutela provisória de urgência. 2. Intime-se. 

3. Após, conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA 56936745172 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante do termo de audiência de ID nº 10704161, em que a 

patrona da autora colacionou atestado médico para justificar sua ausência 

na solenidade, DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial Cível que 

agende novamente audiência de tentativa de conciliação, nos moldes do 

art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001314-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON BORGES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

CRISLAINE MARREIRO SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante do termo de audiência de ID nº 15387077, em que a 

parte autora pleiteia nova tentativa de citação da parte ré visto o endereço 

informado nos autos estar correto, DETERMINO à Secretaria do Juizado 

Especial Cível que agende novamente audiência de tentativa de 

conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001053-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA MORAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011738-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINDRA LUCIA SOBRINHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO(A))

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011281-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA OAB - MT21255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA GOMES SPAGNOL DOS ANJOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA ANTONIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010487-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010464-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLES MARIA SOUZA LIRA TEIXEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILANE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012119-37.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Indefiro o pedido para expedição de certidão de crédito 

postulado em ID nº 12188125. 2. Cumpra-se a sentença de ID nº 8818280. 

3. Expeça-se o necessário. 4. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NL SENTINELLO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN-SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES LTDA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Por ora indefiro o pleito de ID nº 16390395, visto que a carta 

de aviso colacionada apenas informa que se não houver o pagamento 

será protestado o nome do autor, não trazendo aos autos qualquer 

documento comprobatório do efetivo protesto ou que o nome do autor 

continua protestado pelo Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças/MT. 2. 
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Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001954-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J M IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARRA DO GARCAS CARTORIO SEGUNDO OFICIO (REQUERIDO)

ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Inexistindo pedido de urgência a ser apreciado, tendo a 

audiência de tentativa de conciliação já sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 2- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 3- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 4- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 5- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 6- 

Expeça-se o necessário. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-12.2018.8.11.0004

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:

CLEITON RODRIGUES DOS REIS (REQUERIDO)

WELTON FERREIRA SERAFIM (REQUERIDO)

IRMA CRISTINA VALADAO (REQUERIDO)

PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

DANNILO LEANDRO MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER BRUNO DE MELO OAB - GO37852 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 13824452, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MEIRELLES DUARTE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ADRIANO MACHADO OAB - MT0017542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos documento comprobatório do bloqueio total de sua conta 

corrente, para uma avaliação idônea do pedido. 2. Intime-se. 3. Determino 

a imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. 4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça 

conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001234-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUZIA DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

KELEN CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

ALLISON HENRIQUE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Diante da informação contida na petição de ID nº 15536417, 

realize-se nova tentativa de citação conforme deprecado. 2. Após, 

devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001962-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DIAS SOARES LEAL (EXECUTADO)

ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL IRMA DULCE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 
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preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001964-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIANA MARCAL DE FREITAS (REQUERENTE)

WELDER BLOSFELD FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR OAB - MT0016133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos cópia do contrato discutido, para uma avaliação idônea do 

pedido. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso temporal 

alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011419-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. HOMOLOGO os cálculos apresentados, conforme dispõe o 

artigo 100 da Constituição Federal. 2. Cumpra-se o despacho de ID nº 

16250908. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 16254606, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita, e posterior extinção do feito mediante ao 

adimplemento da obrigação. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012720-43.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY COIMBRA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1 – Diante da certidão negativa do Sr. Meirinho de ID nº 

11094316, intime-se a parte requerente para que indique bens sujeitos à 

constrição judicial, ou o endereço onde possam ser encontrados, 

precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 2 - 

Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. 3 - Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO FERREIRA MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 15223736, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

19/12/2018, às 13h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MILENE PEREIRA SILVA OAB - MT0022275A (ADVOGADO(A))

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BARRA DO GARCAS, 

ARAGACAS E PONTAL DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. A petição de embargos apresentado está impossibilitado de 

ser consultado, intime-se novamente a parte para proceder nova juntada 

do documento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de julgar 

improcedente sem analise do mérito, por insuficiência de meios de analise. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 
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LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM SANTOS VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JARA BIGIO OAB - MT20194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/12/2018, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001411-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FREDULIN SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001411-76.2017.811.0004 Pólo Ativo: EDSON FREDULIN 

SCHERER Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS . Vistos, etc. 

O processo não está apto para julgamento. Conforme se infere da petição 

inicial, a parte autora requereu elevação de classe para D, mais aumento 

de tempo de serviço, ao qual aduz ter direito. No entanto, nos deparamos 

com situação que é impossível o julgamento por parte deste juízo, onde 

este juízo estaria agindo na contra mão do que determina o parágrafo 

único do art. 38, da Lei 9099/95, onde impõe que a indeterminação quanto 

à extensão da obrigação, devendo ser eliminada durante a fase de 

conhecimento do processo, pois cita-se: “Não se admitirá sentença 

condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.” Seria 

portanto proferida uma sentença ineficaz, tendo em vista que sentença 

ilíquida proferida no âmbito dos juizados especiais, é completamente nula, 

mesmo que o pedido constante na exordial seja genérico. Vejamos 

entendimento jurisprudencial pacífico nesse sentido: CONSUMIDOR. 

PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. 

NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA DE OFÍCIO. DECISÃO EXTRA 

PETITA. FALTA DE LIQUIDEZ.1. Não há lugar para se proferir, no âmbito do 

Juizado Especial, sentença ilíquida, impondo-se a desconstituição da 

decisão para que outra seja proferida.2. Não obstante a informalidade seja 

um dos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, 

necessário atender ao princípio de adstrição da sentença aos limites do 

pedido inicial. Sentença desconstituída de ofício. (Recurso Cível Nº 

71003372760, Primeira Turma...(71003372760 RS , Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 16/02/2012, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/02/2012). AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR 

FALTA DE LIQUIDEZ.Não há lugar para proferir-se, no âmbito do Juizado 

Especial, sentença ilíquida, impondo-se a desconstituição da decisão para 

que outra seja proferida. Sentença desconstituída de ofício. (Recurso 

Cível Nº 71003384468, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, (71003384468 RS , Relator: Ricardo 

Torres Hermann, Data de Julgamento: 08/03/2012, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/03/2012). Assim, 

intime-se a parte para apresentar o valor de seus pedidos, com referido 

cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem 

análise de mérito. Posteriormente, com ou sem manifestação façam os 

autos conclusos para sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA APARECIDA LEMOS - ME (REQUERIDO)

FERNANDO DE OLIVEIRA LEMOS (REQUERIDO)

CAIO ALEXANDRE LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

O processo não está apto para julgamento, Conforme se verifica nos 

autos, a parte autora apresentou novo endereço para ser realizada a 

citação dos dois primeiros reclamados, de modo que deve ser designada 

nova audiência de conciliação, citando os réus no endereço indicado. 

Ainda, oportunamente, informo a parte autora que nos Juizados Especiais 

não há possibilidade de realização de perícia, de modo que para 

comprovação dos fatos alegados, apresentou somente um comprovante 

de deposito, em que nada comprova quanto a entrega do bem para o 

conserto ou quanto ao valor desse objeto, assim, intime-se a parte autora 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, emende a inicial com documentos 

suficientes de comprovação do seu direito. Após a realização da 

audiência, voltem os autos conclusos para sentença. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS HOANE DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000865-21.2017.811.0004 O processo não se encontra pronto 

para julgamento. Verifica-se que a parte autora não apresentou nenhum 

documento capaz de comprovar que a parte reclamada efetuou cobrança 

indevida de seu plano, ou seja, acima de R$190,00, sendo certo que no dia 

do pagamento da parcela proporcional de agosto/2017 de R$52,16, 

apresentou protocolos, onde aduz ter solicitado o cancelamento do plano, 

no entanto, até então, não restou nenhum atitude indevida da ré. Com 

efeito, diante da possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo 

necessário que a ré apresente as faturas a fim de comprovar se houve ou 

não cobrança indevida, ainda mais pelo fato que na audiência de 

conciliação (realizada em abril/2018) aparentemente o plano estava ativo e 

com as faturas em dias, sendo incontroverso com os pedidos alegados na 

inicial. Assim, constata-se a necessidade de converter o julgamento em 

diligência a fim determinar que a parte reclamada no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente histórico de faturas/consumo de agosto/2017 a 

março/2018. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte 

autora, voltem os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 188983 Nr: 9468-08.2014.811.0004

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 56 de 763



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heder Caio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 SENTENÇA

Código: 188983

Vistos, etc.

1. Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pelo autor do fato Héder Caio Pereira da Silva, do crime de 

desacato (art. 331 do CP), fato ocorrido em 20 de agosto de 2014.

2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu as condições a ele 

impostas, razão pela qual, DECLARO, com arrimo no artigo 89, § 5º, da Lei 

9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando este 

decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque 

nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Publique-se.

6. Registre-se.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 01 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 243240 Nr: 1553-97.2017.811.0004

 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): Marcondes da Cruz Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994

 SENTENÇA

Cód.: 243240

Vistos, etc.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu a transação penal a ela 

imposta, razão pela qual, DECLARO, com arrimo no artigo 84, Parágrafo 

Único da Lei 9.099/1995 extinta a punibilidade do fato sub judice, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

10.

 Barra do Garças-MT, 10 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 244919 Nr: 2710-08.2017.811.0004

 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): Lindolfo Porfirio Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 SENTENÇA

Cód.: 244919

Vistos, etc.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos (fl. 73) o indiciado cumpriu a transação 

penal a ela imposta, razão pela qual, DECLARO, com arrimo no artigo 84, 

Parágrafo Único da Lei 9.099/1995 extinta a punibilidade do fato sub 

judice, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

10.

 Barra do Garças-MT, 02 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 246938 Nr: 4190-21.2017.811.0004

 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): Maria de Fátima Marques Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 SENTENÇACódigo: 246938Vistos.1.Trata-se de Termo Circunstanciado de 

Ocorrência que versa sobre a propensa prática, pela autora do fato Maria 

de Fátima Marques Pereira, do crime de ameaça (art. 147 do CP), fatos 

ocorridos em 10.10.2016, contra Lázaro Wesley Marques Alves.2.A priori, 

é conveniente destacar que conforme os elementos informativos 

disponíveis nos autos, exatamente em fl. 51, que a vítima Lázaro Wesley 

Marques Alves deixou de comparecer ao ato processual sem justificativa, 

o que por consectário implica na renúncia tácita do direito de 

representação, conforme dispõe o Enunciado 117 do FONAJE, vejamos:“A 

ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, 

importará renúncia tácita à representação”3.Neste diapasão, coadunando 

com a premissa alhures mencionada, o Código Penal estabelece no seu 

bojo que o delito de ameaça carecerá de representação da vítima para 

proceder com a persecução penal, o que não corresponde com o caso em 

tela, impossibilitando desta forma o Parquet de exercer o seu jus 

accusationis e consequentemente quedando-se o Poder Judiciário em 

estado de inércia. Ainda se faz mister ressaltar que, o predito diploma 

legal consagra situações, que quando manifestas ocasionam a declaração 

da extinção de punibilidade – art. 107 –, desta forma, em virtude da vítima 

não ter sido localizada, torna-se oportuno o reconhecimento do marco final 

de punibilidade. 4.Isto posto e observando o art. 107, IV, do Código Penal 

aliado ao art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, extinta a punibilidade do 

fato sub judice com fulcro na inteligência extraída do Enunciado do 117 do 

FONAJE, não implicando decisum em obstáculo à propositura de eventual 

ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP).5.Após 

o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o arquivamento 

dos autos. 6.Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995. 7.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 10 de outubro de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 276127 Nr: 4816-06.2018.811.0004

 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): Dayany Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Yvanhoe Braga 

Moura - OAB:25325/O/MT
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 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetuado entre as partes, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, 

com fulcro no artigo 74, da mesma lei. Assim, ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, em virtude da composição civil, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO. Sem 

custas. Ciente. Presentes intimados. Publicada em audiência. Registre-se. 

Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 277671 Nr: 5870-07.2018.811.0004

 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): Emerson Júnior Naibo Weber, Gleiciany Gomes 

da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetuado entre as partes, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, 

com fulcro no artigo 74, da mesma lei. Assim, ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, em virtude da composição civil, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO. Sem 

custas. Ciente. Presentes intimados. Publicada em audiência. Registre-se. 

Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 254087 Nr: 9012-53.2017.811.0004

 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): Paula Graziane Delmondes, Lazaro Carlos 

Macedo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA GRAZIANE 

DELMONDES - OAB:17.744/MT

 DESPACHO

Código: 254087

 Vistos.

1. Precipuamente, em relação ao autor do fato Lázaro Carlos Macedo, 

DETERMINO a redesignação da audiência preliminar, conforme a 

disponibilidade na pauta elaborada pela secretaria.

2. D’outro flanco, no tocante à autora do fato Paula Graziane Delmondes 

AGUARDE-SE na secretaria o cumprimento integral da transação penal. 

Havendo notícia do descumprimento ou ultrapassado o prazo, faça 

conclusos.

3. Expeça-se o necessário.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 10 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 268072 Nr: 18084-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL NOGUEIRA DA CRUZ, Wmarley Lopes 

Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 DECISÃO

Processo n°: 8084-64.2017.811.0004 (Cód. 278087)

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de um termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática da infração penal descrita no art. 29 da Lei 9.605/98, pelos autores 

do fato Israel Nogueira da Cruz e Wmarley Lopes Franco, ocorrido em 21 

de outubro de 2017.

2. Instado a manifestar-se, o Parquet pleiteou pelo arquivamento dos autos 

em face de anemia probatória para propositura da ação penal (fls. 27/28), 

uma vez que a conduta dos investigados não configura todos os 

elementos para a configuração do delito in casu.

3. Vieram-me conclusos.

4. É o relato essencial. Decido.

5. Sendo o Parquet legítimo dominus litis da ação penal, e tendo em vista 

que o mesmo pugnou pelo arquivamento do feito, por entender que não 

resta demonstrada a materialidade do fato e a existência de indícios 

suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime em testilha, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, devendo a secretaria promover as 

baixas e anotações necessárias.

1. Cientifique-se o Parquet.

2. Expeça-se o necessário.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20 de setembro de 2.018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 178882 Nr: 912-17.2014.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escala Esquadrias Santa Catarina Ltda EPP, 

Verdam Madeiras - Ind. Com. E Exportação de Madeiras E. R. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARTA LAMBORGHINI - 

OAB:11140

 9.Ex positis, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de Escala Esquadrias Santa 

Catarina Ltda – EPP e Industria Comércio e Exportação de Madeiras E.R 

Ltda., em relação ao crime em testilha, com supedâneo no art. 107, IV c/c 

art. 109, V, ambos do Código Penal.10.Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/1995).11.Após o trânsito em julgado, providencie as baixas 

n e c e s s á r i a s  e  o  a r q u i v a m e n t o  d o s 

autos.12.Publique-se.13.Registre-se.14.Intime-se.15.Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 02 de Outubro de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VEROLDO FERREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

petição que recebo como pedido de chamamento do feito a ordem Existe 

informação de envio equivocado de intimação, que é capaz de gerar 

dúvida. De fato os argumentos do embargantes são suficientes para 

produzir uma reforma. Ante o exposto, de acordo com as razões da 

embargante, deve ser acolhido em parte. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES ARGUMENTOS e 

acolhidos, relativo aos argumentos da embargante, para anular A 

conciliação realizada, devendo a escrivania proceder nova designação de 

enseada conciliatória e nova citação a parte do passivo correta. Intime-se 

as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação 
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de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ATALLAH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ATALLAH OAB - MT18558/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000101-35.2017.811.0004 Pólo ativo: EDGAR ATALLAH Pólo 

passivo: IG S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamante, alegando 

existência de OMISSÃO na sentença proferida sob argumento de que não 

restou demonstrado na sentença quais pedidos foram julgados 

procedentes, vez que foi julgada improcedência parcial. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento 

judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. 

Na sentença, não ocorreu nenhuma omissão, visto que apenas houve erro 

material no dispositivo ao constar improcedência parcial, sendo que o 

correto seria IMPROCEDENCIA TOTAL, assim como se observa em todo 

fundamento da sentença que levou a improcedência dos pedidos iniciais. 

Sendo certo, que todos os argumentos foram devidamente 

fundamentados, com entendimento jurisprudencial, somados à livre 

apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, 

tudo conforme sentença proferida. No mais, não se trata de OMISSÂO a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. Dessa forma, não há que se falar 

em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do NCPC, devendo os 

presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, 

mantendo a sentença proferida. Oportunamente, altero a parte dispositiva 

da sentença por existir erro material de escrita, para SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS INICIAIS. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANICE NEVES NOLASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA OAB - MT0016326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001149-92.2018.811.0004 Pólo Ativo: VANICE NEVES 

NOLASCO Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamada, alegando existência de 

ERRO MATERIAL na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) 

que o número do processo constou diverso do correto na sentença. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida, e corrigir erro material, conforme artigo 

1.022, III do NCPC. Verifica-se que realmente houve erro material ao inserir 

nos dados processuais numero diverso de identificação do processo. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, retificando o numero constante na 

sentença para 1001149-92.2018.811.0004. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DOS PRAZERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000773-43.2017.811.0004 Pólo ativo: SEBASTIAO PEREIRA 

DOS PRAZERES Pólo passivo: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada, alegando a existência de 

OMISSÃO, sob o seguinte argumento: A) que não foi analisado a sua 

preliminar de incompetência em razão da prova pericial. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, 

conforme disposto no tópico das preliminares, conforme artigo, que 

atualmente leia-se 337 do NCPC, não existem motivos reconhecidamente 

preliminares ao mérito, sndo certo, que todos os argumentos foram 

devidamente fundamentados, com entendimento jurisprudencial, somados 

à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação 

vigente, tudo conforme sentença proferida. Sendo que a responsabilidade 

da empresa Reclamada restou devidamente comprovado na sentença 

proferida, de acordo com o delinear fático das provas constantes nos 

autos. Com efeito, não se trata de OMISSÃO, e sim de insatisfação com a 

sentença, ao qual o Recurso Inominado é o recurso devido. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001845-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BATISTA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRYA BORGES FREITAS OAB - MT0019392A (ADVOGADO(A))

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 1001845-65.2017.811.0004 Pólo Ativo: DANIELA BATISTA 

DUARTE Pólo Passivo: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA. 

- SEAR Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois não possui nenhuma divida 

com a ré, sendo que a origem da negativação é por ser fiadora da 

devedora Leidilene, e que não foi anteriormente informada da divida. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não comprova que 

informou a reclamada sobre a divida, no caso, se a divida estivesse no 

nome da parte autora, não poderia ter cobrado tal exigência, vez que 

subtendesse saber de suas dividas, porém a autora era somente fiadora, 

de forma que deveria ser avisada da existência deste débito antes da 

negativação. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito 

na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “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”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo (Espaço Vip), de modo que 

reputa-se legitima. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido 

da ausência de danos morais em caso de legitima negativação 

preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as negativações 

posteriores que também são legitimas não está sendo reconhecida a 

existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do devedor 

contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR 

CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 

VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a honra, a 

imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta traga 

incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte não 

cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar de 

terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000303-75.2018.811.0008 Pólo Ativo: TAMARA BAR NISSIM 

Pólo Passivo: PAULO CESAR SILVA DA SILVEIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 60 de 763



discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, , e para evitar a prática de atos 

inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para 

o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL POR COBRANÇA DE 

ALUGUEL, onde em resumo aduz a parte autora, que a ré a partir do mês 

de agosto/2017 deixou de efetuar o pagamento do aluguel, ingressando no 

Centro de Conciliação, para resolver a situação em dezembro, e o réu não 

compareceu, devolvendo as chaves somente em janeiro de 2018. Aduz 

que restou débitos de energia (meses 11, 12/2017 e 01/2018) , bem como 

IPTUS (anos 2014 a 2017), além dos alugueis mencionados. O Reclamado 

na contestação, aduz que realizou reformas na residência referente ao 

telhado, no valor aproximado de R$3.000,00, e reformar de esgoto da 

residência no valor de R$2.354,00, e apesar da autora ter alegado que iria 

descontar, sempre adiava o desconto. Aduz ainda que apesar do aluguel 

ser no valor de R$1.200,00, vinha pagando a quantia de R$1.320,00, 

conforme faz prova em anexo. Por fim, pleiteia em pedido contraposto 

repetição do indébito do valor que aduz ter pago, totalizando a quantia de 

R$ 19.788,00. Pois bem, partindo para a analise de mérito, verifico que a 

parte autora possui parcial razão. Verifico que as cobranças discutidas 

na inicial são devidas, onde caberia o reclamado comprovar o efetivo 

pagamento e não comprovou. Porém, é certo que se o reclamado tivesse 

comprovado as melhorias que aduz ter feito, deveria ser abatido do valor 

cobrado, no entanto, em analise aos documentos anexados na 

contestação, possui recibos somente na quantia de R$2.354,00, valor este 

que entendo que deve ser abatidos, não havendo que se falar em 

repetição em dobro, pois não houve nenhum cobrança ilícita. Quanto aos 

demais pedidos do reclamado, entendo que não pode ser acolhidos. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a)CONDENAR, o Reclamado PAULO 

CESAR SILVA DA SILVEIRA. a pagar a quantia de R$10.000,32 (dez mil 

reais e trinta e dois centavos) à titulo de indenização por danos materiais 

ocasionados ao Reclamante TAMARA BAR NISSIM valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Julgo parcialmente 

procedente o pedido contraposto, no que tange a abater os gastos 

comprovados nos autos, que totalizam R$2.354,00, valor este já 

descontado acima. Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 
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constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL DA COSTA CLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CAPITANI RESENDE OAB - MT18248/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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 
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inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando 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. 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. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. d) refuto a tese de coisa julgada, tendo 

em vista que a restrição é datada de 2015 e o registro persiste em 2017. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MOREIRA DE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 
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Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000153-94.20178811.0004 Pólo Ativo: ARISIO MONTEIRO DE 

MAGALHAES Pólo Passivo: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 

OBRAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Assim, indefiro a 

preliminar de incompetência deste juízo. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE MULTA, onde o autor alega que foi notificado por uma 

multa, sem lhe ser oportunizado prazo para defesa, e ainda que não existe 

sinalização no local, e portanto a multa em questão é indevida. O 

Reclamado na contestação alega que a multa foi aplicada por um agente 

de trânsito, e portanto inexiste necessidade de ter Pardal ou semelhante 

no local. Aduz que não é necessário a assinatura do Termo pelo condutor, 

conforme determina o CTB, e ainda que foi encaminhado a multa para o 

autor, e o mesmo deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, perdendo 

o prazo da defesa. Pois bem, em analise aos documentos apresentados 

pela parte reclamada, verifico que foi encaminhada a notificação duas 

vezes para o autor, no endereço que consta em seu cadastro, de modo 

que foi recebida, não havendo que se falar em ausência de notificação. 

Ainda, o autor não apresentou nenhum documento capaz de confirmar 

que a multa aplicada não seria devida, visto que sua origem não se mostra 

ilícita. Assim, a improcedência da presente ação se impõe. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010645-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND (EXEQUENTE)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO(A))

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010645-60.2017.811.0004 Pólo ativo: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA Pólo passivo: MARLY RODRIGUES DOS SANTOS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, oferecido parte Reclamada, 

alegando existência de CONTRADIÇÃO contra embargos em que rejeito 

seu pedido anterior, sob argumento que foi garantida a divida. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso, a sentença foi fundamentada 

nos elementos capazes de convencer o juízo, sendo certo, que todos os 

argumentos foram devidamente fundamentados, com entendimento 

jurisprudencial, somados à livre apreciação e convencimento desde juízo 

amparado na legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. No 

mais, não se trata de CONTRADIÇÂO e/ou OMISSÂO a pretensão do 

Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o Recurso 

Inominado é o recurso devido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo 

o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES, e 

os REJEITO, mantendo a decisão embargada. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011991-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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NEIVA MAUERVERCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011991-80.2016.811.0004 Pólo Ativo: NEIVA MAUERVERCK 

Pólo Passivo: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte EXEQUENTE 

devidamente intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado 

nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. 

Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Arquive-se. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000717-10.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANDRE LUIZ GOMES DA 

SILVA Pólo Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a mesma. Na contestação a Reclamada, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Autora, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a 

conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 
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enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições além 

da discutida no presente processo, que não estão sendo discutidas em 

nenhum processo (Linda Chama), de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Ressalto ainda que caso a anotação anterior seja legitima caberia a parte 

autora ter ingressado com apenas um processo, para discussão da 

mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELMA BARBOSA DA CUNHA (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001283-22.2018.811.0004 Pólo Ativo: SUELMA BARBOSA DA 

CUNHA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, apresentando documento de proposta de emissão de cartão, 

porém visivelmente as assinaturas são diversas com as do documento do 

autor, conforme documento da inicial e ata de audiência. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao pedido de 

reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte reclamada 

consistente em manter o nome do reclamante restrito indevidamente, 

caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, reparação por 

dano moral. Entretanto, em análise ao documento juntado pelo próprio 

autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do registro por 

parte da requerida, já existiam anotações preexistentes (PROSTESTO). 

Desse modo, na hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação 

jurídica entre promovente e promovido e que, em razão disso, a 

negativação seja indevida, a pretensão de reparação por dano moral não 

seria acolhida, face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim 

dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 
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PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZANIRA BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001273-75.2018.811.0004 Pólo ativo: OZANIRA BORGES DE 

OLIVEIRA Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, visto que o 

contrato apresentado visivelmente diverge da assinatura do autor. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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 
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e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). Importante ressaltar que não houve conexão, e sim a parte 

autora ingressou com dois processos, sendo que cada um discute um 

débito da reclamada, sendo certo que no processo 

(1001272-90.2018.811.0004), não poderá ser concedido dano moral, por 

se tratar de negativação posterior, sob pena de enriquecimento indevido. 

4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante OZANIRA 

BORGES DE OLIVEIRA valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001247-77.2018.811.0004 Pólo Ativo: WILIAN GONCALVES 

BORGES Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a Reclamada. 

Na contestação a Reclamada impugna genericamente as alegações 

iniciais, aduzindo que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, visto que a 

parte autora comprova a quitação do contrato. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições, 

sendo que indevidamente o autor ingressou com uma ação para cada 

debito, devendo somente ser analisado o dano moral na mais antiga 

(Telefônica Brasil). Tal fato deve ser levado em apreço, haja vista que não 

há como se aplicar a Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se 

reputam legítimas, impedindo a indenização, posto que não é de 

conhecimento deste Juízo o julgamento de nenhum processo mencionado 

acima ratificando se devida ou não as outras inscrições. Nesse sentido: 

RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO 

PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. 

AUSÊNCIA DE SILIMITUDE ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi 

editada a partir de precedentes que reputavam indevida a inscrição do 

nome do devedor em cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) 

não há questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 
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Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RIBEIRO FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000489-98.2018.811.0004 Pólo Ativo: JOSIANE RIBEIRO 

FONTOURA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte autora devidamente intimada para 

promover a regulação do feito, e manteve-se inerte. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR MATHEUS DE DEUS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001219-12.2018.811.0004 Pólo Ativo: YGOR MATHEUS DE 

DEUS SOUSA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 
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9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISNEI RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001139-48.2018.811.0004 Pólo ativo: ELISNEI RODRIGUES DE 

JESUS Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, bem como os 

documentos apresentados na contratação do plano. Pois bem, em analise 

aos documentos constantes no processo, ainda que possível a inversão 

do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo 

de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada 

prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011673-97.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARVALHO DA SILVA (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:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011673-97.2016.811.0004 Pólo Ativo: FABIO CARVALHO DA 

SILVA Pólo Passivo: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 
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9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE NASCIMENTO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001287-59.2018.811.0004 Pólo Ativo: RAIANE NASCIMENTO DE 

JESUS Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 

487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELA PEREIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000691-75.2018.811.0004 Pólo Ativo: ADRIELA PEREIRA 

NASCIMENTO Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALERIANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000577-39.2018.811.0004 Pólo Ativo: CATARINA VALERIANA 

GOMES Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 
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40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEDRO NUNES (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000441-42.2018.811.0004 Pólo Ativo: MOISES PEDRO NUNES 

Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo empecilho para acolher 

o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISNEI RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001141-18.2018.811.0004 Pólo ativo: ELISNEI RODRIGUES DE 

JESUS Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, bem como os 

documentos apresentados na contratação do plano. Pois bem, em analise 

aos documentos constantes no processo, ainda que possível a inversão 

do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo 

de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada 

prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000995-74.2018.811.0004 Pólo ativo: LEIDIANE ALVES 

FERREIRA Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 
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FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, visto que 

trata-se de cessão de crédito com o Banco do Brasil, porém não 

apresenta o contrato de origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “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”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS a pagar a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante LEIDIANE ALVES FERREIRA valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000433-65.2018.811.0004 Pólo Ativo: ANA LAURA LIMA DA 

SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 
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reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001225-19.2018.811.0004 Pólo Ativo: WENDELL CESAR DE 

OLIVEIRA CARVALHO Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que cancelou sua linha telefônica, sendo informado que 

deveria realizar o pagamento de valores remanescentes conforme fatura 

do mês de novembro com vencimento dia 08. Aduz que realizou o 

pagamento dia 24, e ligou na reclamada confirmando o cancelamento da 

linha. Porém, vários meses após foi surpreendido com a negativação de 

seu por uma fatura com vencimento em dezembro, o que entende ser 

indevida. Na contestação, a reclamada alega que a linha do autor somente 

foi cancelada em março por inadimplemento, não havendo nenhuma 

solicitação de cancelamento anterior, pugnando pela improcedência da 

inicial. Pois bem, em que pese as alegações da reclamada, não apresentou 

nenhum documento como as gravações dos protocolos informados pelo 

autor, e ainda na tela sistêmica apresentada omitiu as datas anteriores ao 

pagamento do mês de novembro, sendo evidente que tenta inverter direito 

do autor. Ainda, o fato do autor ter pagado a fatura em atraso, poderia ter 

ocasionado multas e encargos para o mês de dezembro, porém 

considerando que a fatura de novembro atingia a quantia de R$49,00, não 

seria possível que a cobrança de dezembro fosse R$116,00, restando 

portanto, a falha na prestação do serviço da reclamada. 3.1. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que "a inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, 

apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro 

indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo 

sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 

- RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO 

COMPROVADO - ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- 

CARÁTER PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve 

ser fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação 

do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e 

nem estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
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31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. 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 reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é 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. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, a Reclamada TELEFONICA BRASIL S/A, a pagar a quantia 

de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante WENDELL CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito 

oriundo da negativação em discussão no processo. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001947-87.2017.811.0004 Pólo ativo: ARQUIMEDES BARBOSA 

DE ANDRADE Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamante, alegando existência de 

OMISSÃO na sentença proferida sob argumento de que não foi analisado 

a preliminar de prescrição reparatória de três anos, vez que a inclusão do 

débito ocorreu em 2014. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por algum 

lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. Na sentença, no 

tópico de preliminares, foi ressaltado a inexistência de qualquer preliminar 

capaz de alterar o mérito da demanda. Ainda entendo, que o fato 

suscitado pelo reclamado, não merece nenhuma discussão, tendo em 

vista que no ingresso da ação o nome do autor ainda estava negativado, 

estando sofrendo o abalo iminente da negativação indevida, sendo certo 

que o lapso prescricional a que se refere somente poderia ocorrer após a 

retirada do nome do autor, o que não é o caso da demanda. Ainda, todos 

os argumentos foram devidamente fundamentados, com entendimento 

jurisprudencial, somados à livre apreciação e convencimento desde juízo 

amparado na legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. No 

mais, não se trata de OMISSÂO a pretensão do Embargante e sim, de 

insatisfação com a sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso 

devido. Dessa forma, não há que se falar em OMISSÃO, vício previsto no 

artigo 1.022, II do NCPC, devendo os presentes embargos ser rejeitados. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIEDADE SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001819-67.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIA PIEDADE SANTOS 

Pólo passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamada, alegando existência de 

OMISSÃO na sentença proferida sob argumento de que não foi analisado 

o pedido de quebra de sigilo telefônico. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por 

algum lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. Na 

sentença, o juiz deve ater-se aos fundamentos necessários para embasar 

sua decisão, sendo certo que o pedido de prova suscitado pelo reclamado 

não foi acolhido, primeiro por inexistir possibilidade de dilação probatória 

neste nível nos Juizados, e segundo que poderia o reclamado ter 

apresentado a prova que lhe coubesse, visto que tem acesso a qualquer 

dados de seus clientes, e não apresentando nenhuma prova capaz de 

alterar os fatos alegados pelo autor, a sentença foi fundamentada nas 

provas existentes. Ainda, todos os argumentos foram devidamente 

fundamentados, com entendimento jurisprudencial, somados à livre 

apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, 

tudo conforme sentença proferida. No mais, não se trata de OMISSÂO a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. Dessa forma, não há que se falar 

em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do NCPC, devendo os 

presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, 

mantendo a sentença proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010523-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010523-47.2017.811.0004 Pólo ativo: WELMA ALVES DA 

SILVA Pólo passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamada, alegando 

existência de OMISSÃO na sentença proferida sob argumento de que não 

foi analisado a preliminar de ilegitimidade passiva da ré ENERGISA. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de 

pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter 

se pronunciado. Na sentença, foi analisado no tópico de preliminares onde 

constatou-se a ausência de preliminares capazes de alterar o mérito da 

demanda. Ainda, o juiz deve ater-se aos fundamentos necessários para 

embasar sua decisão. Ainda, todos os argumentos foram devidamente 

fundamentados, com entendimento jurisprudencial, somados à livre 

apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, 

tudo conforme sentença proferida. No mais, não se trata de OMISSÂO a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. Dessa forma, não há que se falar 

em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do NCPC, devendo os 

presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, 

mantendo a sentença proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MALBA DE FATIMA CANDIDO SCARELLO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

CORRESPONDENTE BANCÁRIO BRANDÃO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

ALEX ANDRE FURIA VIANNA OAB - MT7433/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000339-54.2017.811.0004 Pólo ativo: MALBA DE FATIMA 

CANDIDO SCARELLO REIS Pólo passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamada, alegando existência de 

CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) 

que a sentença foi julgada extra petita, visto que não foi requerido 

condenação do banco reclamado (Bradesco) em danos morais e 

materiais.. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração encontram parcial 

guarida. Com efeito, verifico que a parte autora pugnou somente pela 

condenação do embargante em danos materiais, sendo certo que não 

poderá ser condenado em danos morais. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO 

PARCIALMENTE, ALTERANDO o dispositivo da sentença prolatada: b) Para 

condenação em DANOS MORAIS somente da reclamada 

CORRESPONDENTE BANCÁRIO BRANDÃO a pagar a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante MALBA DE FATIMA CANDIDO SCARELLO 

REIS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Mantendo-se os demais itens do dispositivo. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013084-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 80113084-78.2016.811.0004 Pólo ativo: SANDRO LUIS COSTA 

SAGGIN Pólo passivo: MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamada, alegando existência de 

ERRO MATERIAL na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) 

que o valor por extenso é diverso do valor numérico. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida, e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, III do 

NCPC. Verifica-se que realmente houve erro no valor atribuído a titulo de 

dano material, devendo ser alterado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, 

alterando o dispositivo da sentença para: a) CONDENAR a parte Requerida 

a pagar ao Requerente a importância de R$ 132.652,41(cento e trinta e 

dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos), a 

titulo de honorários advocatícios, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação (art. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC a partir desta decisão (artigo 362 STJ). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DE ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001227-23.2017.811.0004 Pólo Ativo: FRANCISCO FERREIRA 

DE ORLANDO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamada, alegando 

existência de CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob o ARGUMENTO 

que de foi provado o dano individual do autor, visto que perdeu alimentos, 

o que não foi analisado na sentença, buscando a reversão do julgamento 

improcedente. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, é 

entendimento consolidado que quando ocorre interrupção de energia em 

todo um bairro ou região, é considerado dano coletivo, sendo que a 

apreciação deve ser por meio de ações coletivas. Ainda não existiu nos 

autos nenhuma prova de prejuízo materiais, além de simples alegações, de 

modo que a improcedência se mantém. Com efeito, a insatisfação do 

Reclamado com a sentença deve ser rediscutida em recurso próprio, não 

sendo admitida tal analise em meio a embargos de declaração. Dessa 

forma, a rejeição do presente embargos se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os 

REJEITO, mantendo a sentença proferida nos autos. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA MONTEIRO NEGRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002199-90.2017.811.0004 Pólo ativo: KATIUSCIA MONTEIRO 

NEGRE Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, oferecido 

parte Reclamada, alegando existência de CONTRADIÇÃO na sentença 

proferida sob argumento de que a valor de dano aplicado enriquece o 

autor, e ainda que deveria ter sido aplicado a sumula 385 do STJ. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso, a sentença foi fundamentada 

nos elementos capazes de convencer o juízo, sendo certo que o dano no 

valor de R$7.000,00 não fere o principio da proporcionalidade, e ainda, a 

negativação da reclamada é a mais antiga não havendo que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Sendo certo, que todos os argumentos 

foram devidamente fundamentados, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. No mais, não se 

trata de CONTRADIÇÂO e/ou OMISSÂO a pretensão do Embargante e sim, 

de insatisfação com a sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso 

devido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a 

sentença proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011303-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS OAB - MT18132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011303-84.2017.811.0004 Pólo ativo: WELLINGTON DE 

ALMEIDA RODRIGUES Pólo passivo: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada, alegando a 

existência de OMISSÃO, sob o seguinte argumento: A) que não foi 

determinado que o autor devolve o produto, o que acarreta o 

enriquecimento indevido. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

encontram guarida. Isso porque, a empresa reclamada foi condenada a 

restituição em dinheiro do valor do produto, devendo o autor devolve-lo 

sob pena de enriquecimento indevido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 
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recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, 

incluindo no dispositivo da sentença proferida, que o autor terá o prazo de 

10 (dez) dias para levar o produto na secretaria do Juizado, sob pena de 

ter convertido os danos materiais para evitar enriquecimento indevido. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT.. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010945-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE NUNES BARBOSA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010945-22.2017.811.0004 Pólo ativo: REJANE NUNES 

BARBOSA SOUZA Pólo passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamante, alegando existência de 

OMISSÃO/CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob os seguintes 

argumentos: a) que a sentença não analisou todos os pedidos do autor, 

como os danos morais, e ainda os valores de danos materiais não 

correspondem ao solicitado na inicial. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Com efeito, verifico que a sentença 

somente analisou um dos pedidos autorais, no que tange aos danos 

materiais, no entanto não existe fundamentação pela diferença dos 

valores acolhidos e ainda não foi analisado o pedido de danos morais, 

sendo que a sentença deverá ser anulada para correta analise dos 

pedidos. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, anulando a sentença 

proferida nos autos, cabendo a secretaria cancelar o andamento para 

consulta, e remeter os autos novamente para confecção de um novo 

projeto de sentença. : Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLECIO BEZERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVOMAX - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SORATO DA SILVA OAB - PR70241 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000923-24.2017.811.0004 Pólo ativo: EUCLECIO BEZERRA DE 

OLIVEIRA Pólo passivo: ALVOMAX - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – 

ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamante, alegando a existência de 

OMISSÃO/CONTRADIÇÃO, sob o argumento que na impugnação anexou 

notas de gastos realizados com o veiculo, e que não deveria ter sido 

acolhido os orçamentos apresentados na inicial, e sim o gasto 

comprovado. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por algum 

lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. No caso, não há 

que se falar em OMISSÃO, visto que os argumentos transcritos na 

sentença foram devidamente fundamentados, amparado por doutrina e 

jurisprudência recente, sendo certo que, qualquer alteração no dispositivo 

que altere o mérito da demanda não é possível de analise através de 

embargos declaratórios. Ainda, importante ressaltar que os documentos 

apresentados na impugnação não foram garantidos ao reclamado o direito 

de resposta, sendo certo que ao ingressar com a ação e apresentar os 

valores de orçamentos, caberá ao juízo decidir entre o mais proporcional. 

Com efeito, a insatisfação do Reclamado com a sentença deve ser 

rediscutida em recurso próprio, não sendo admitida tal analise em meio a 

embargos de declaração. Dessa forma, a rejeição do presente embargos 

se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELSON BALBINO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000045-65.2018.811.0004 Pólo Ativo: VALDELSON BALBINO 

DE MELO Pólo Passivo: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proemio acolho 

a retificação do nome da reclamada para SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA LTDA. Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C DANOS MORAIS, onde afirma a autora que vem sofrendo com a falha 

na prestação do serviço da reclamada, inicialmente por ter suspenso o 

serviço, e quando buscou o restabelecimento foi indevidamente cobrado 

por valores indevidos, vez que não estava utilizando os serviços. 

Posteriormente não conseguiu realizar a reativação do serviço, buscando 

inclusive auxilio no PROCON sem êxito. E após efetuar a alteração de 

plano para o valor de R$184,90, conseguiu ter restabelecido o serviço, 

porém o valor da fatura foi recebida acima de R$300,00 reais, pugnando 

pela obrigação de ser cobrado somente pelo valor acordado e ainda 
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danos morais por todo sofrimento psicológico que vem sofrendo. Na 

contestação, a Reclamada aduz que a parte autora não solicitou a 

suspenção do serviço, e portanto os débitos gerados foram devidos. E 

ainda que os valores cobrados posterior a ativação do plano são devidos, 

mas não apresenta nenhum documento apto a comprovar suas alegações, 

como contrato, sendo certo que o autor apresentou inúmeras provas, 

como números de protocolos, documentos de tentativa de resolução no 

PROCON, de modo que seus pedidos poderão ser acolhidos. Inexistindo 

pedidos de danos morais, ou tutela antecipada, entendo que as faturas 

anteriores a presente sentença deverão manter-se da forma que foram 

cobradas, sendo certo que o prejuízo do autor será compensado nos 

danos morais, e quanto a obrigação de fazer, caberá a reclamada efetuar 

a cobrança somente do valor devido, que tange a quantia de R$184,90 

(cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos) a partir da publicação 

desta sentença. 3.3. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida, e somados a cobrança 

indevida, existe a falha na prestação do serviço da reclamada, que não 

resolveu a situação de forma administrativa. Portanto, restou-se 

comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema 

do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir 

corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ele 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. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 

(dez mil reais). 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para, mantendo os efeitos da tutela: a) 

CONDENAR, o Reclamado SKY BRASIL SERVIÇOS S/A, a pagar a quantia 

de R$10.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante VALDELSON BALBINO DE MELO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . B) ) 

DETERMINAR que a reclamada cobre o valor da fatura do autor, somente 

pelo contratado, que tange R$184,90 (cento e oitenta e quatro reais e 

noventa centavos), sob pena de restituição em dobro pelo valor cobrado 

indevidamente. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000469-10.2018.811.0004 Pólo Ativo: MURILLO MOREIRA DE 

SOUSA Pólo Passivo: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização por danos morais, e 

verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme 

acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente regulares. Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, no ID 14573499, o 

Reclamado comprova o cumprimento do acordo, cabendo a extinção do 

feito ante o cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487,III do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da 

obrigação. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ATAIDES CRAVEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO(A))

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO(A))

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000041-28.2018.811.0004 Pólo Ativo: JOAO ATAIDES 

CRAVEIRO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 
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revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde em 

resumo alega a parte autora que na data de 23.12.2017 houve a 

interrupção da sua energia, sem nenhum motivo, visto que as faturas 

estavam devidamente pagas, e após ligar inúmeras vezes para a 

reclamada, conseguiu o restabelecimento da energia, conforme protocolo 

em anexo. Na contestação, a ré alega que não houve suspensão do 

fornecimento de energia, vez que quando suspende entrega para o 

consumidor a notificação de corte, e portanto requer a improcedência da 

inicial. Pois bem, em que pese as alegações da reclamada, não apresenta 

os áudios dos protocolos informados pelo autor na inicial, sendo certo que 

suspendeu os serviços do autor de forma indevida, sendo passível de 

indenização. 3.1 . DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação 

a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

a suspensão indevida do fornecimento de energia lhe causou prejuízos 

diversos de mero dissabor. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

SÚMULA Nº 192 DO TJRJ. FATURA QUITADA. CORTE DE ENERGIA 

INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. A 

instalação e localização do aparelho medidor, bem como sua manutenção 

e aferição, são tarefas de responsabilidade da distribuidora de energia 

(cf. arts. 73 e 77 da Resolução Aneel nº 414/2010). Verbete da Súmula nº 

192 deste Tribunal de Justiça, ¿A indevida interrupção na prestação de 

serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura 

dano moral¿. Dano moral in re ipsa. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ 

- APL: 00013246320138190002 RJ 0001324-63.2013.8.19.0002, Relator: 

DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2015, 

VIGÉSIMA QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

01/04/2015 00:00) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA Nº 192 DO TJRJ. 

FATURA QUITADA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO 

ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. A instalação e localização do 

aparelho medidor, bem como sua manutenção e aferição, são tarefas de 

responsabilidade da distribuidora de energia (cf. arts. 73 e 77 da 

Resolução Aneel nº 414/2010). Verbete da Súmula nº 192 deste Tribunal 

de Justiça, ¿A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais 

de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral¿. Dano 

moral in re ipsa. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 

00045719320108190087 RJ 0004571-93.2010.8.19.0087, Relator: DES. 

ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2015, VIGÉSIMA 

QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/03/2015 

00:00) A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de 

10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante JOAO ATAIDES CRAVEIRO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALVIRIA FERREIRA DO COUTO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000295-98.2018.811.0004 Pólo Ativo: DALVIRIA FERREIRA DO 

COUTO SILVA Pólo Passivo: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA . 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001057-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERMESON MORENO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001057-17.20178811.0004 Pólo Ativo: ELIANA GONCALVES 

Pólo Passivo: ERMESON MORENO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 
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amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO, realizado em junho/2018, para cumprimento no mesmo mês. 

Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Ainda, 

considerando que já se passaram 03 meses do prazo para cumprimento 

do acordo respectivo, e não sendo informado pelas partes o 

descumprimento de nenhum termo, merece ser extinta a execução pelo 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no artigo 487,III 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. 

Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCISCO DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO INÁCIO MORAIS OAB - GO0026951A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000911-10.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARCIO FRANCISCO DA 

LUZ Pólo Passivo: EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS e MATERIAIS, onde suscita a Reclamante em 

resumo, que adquiriu 04 (quatro) passagens de ônibus dia 26.12.2017, em 

aberto, e quando dirigiu ao guichê em 27.12.2017, foi informado que 

deveria pagar novamente as 04 passagens, pugnando pela devolução do 

valor pago em dobro e por condenação em danos morais. Na contestação, 

a reclamada alega que o autor não adquiriu a passagem em aberto, e sim 

com viagem marcada para dia 27.12.2017 as 21:00 Hrs, conforme se faz 

prova pelo documento apresentado pelo próprio autor. E que o autor 

perdeu o embarque, e por isso pagou por outra passagem, conforme se 

verifica pelo horário do novo bilhete que marcou embarque para as 

21:30hrs. Assim, requer a improcedência da inicial. Pois bem, analisando 

os documentos anexados pelo autor, não constam em nenhum que 

adquiriu passagem em aberto, sendo certo que a escrita a mão no papel 

não comprova suas alegações, vez que poderia ter sido escrito por 

qualquer pessoa. De modo contrario, esta descrito o data e horário de 

embarque, e comparando com as outras passagens adquiridas pelo autor 

em horário posterior comprova inexistência de defeito na prestação do 

serviço, e sim possível perda do horário da viagem pelo autor. Dessa 

forma, entendo que os pedidos não podem ser acolhidos diante da 

ausência de prova constitutiva (art. 373, I). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DA SILVA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002115-89.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSILENE DA SILVA 

TRINDADE Pólo Passivo: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

(AMERICANAS S/A) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde suscita o autor 

em resumo que através daqueles e-mails promocionais recebidos, teve 

ciência da promoção de uma TV de 55 polegadas, ao qual foi adquirida 

pela parte autora. Foi confirmado o recebimento do pedido, porém depois 

do pagamento a compra foi cancelada, e a ré alega não ter recebido 

nenhum pedido, no entanto, conforme se observa em anexo, o boleto e o 

site são da reclamada, não havendo que se falar em nenhuma fraude, e 
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tão somente falha na prestação do serviço. A Reclamada na contestação 

alega que existiu fraude na emissão do boleto, e portanto não pode ser 

acolhido o pedido da parte autora. Em que pese as alegações da 

reclamada, o autor apresenta documentos, que não apresentam nenhum 

vestígio de fraude, vez que o pedido foi confirmado pela reclamada, bem 

como o boleto pago também está em nome da reclamada, de modo que 

resta evidente a falha na prestação do serviço, que cancelou o pedido da 

autora, após pagamento, sem haver restituição do valor pago. Com efeito, 

quanto aos danos materiais, deve ser devolvido ao autor a quantia de 

R$1.349,00 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais). 3.2. DANOS 

MORAIS O dano moral, in casu, reside configurado no fato do consumidor 

ter sofrido pelo descaso das Reclamadas, que apesar de devidamente 

pago o pedido efetuado pela internet, teve sua compra cancelada, sem 

maiores explicações e sem devolução do valor pago. Dispõe o Código Civil 

Brasileiro: "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." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Assim, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito, o que faço para, a) CONDENAR , a Reclamada B2W - COMPANHIA 

GLOBAL DO VAREJO (AMERICANAS S/A) a pagar a quantia de 

R$8.000,00 (oito mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao 

Reclamante JOSILENE DA SILVA TRINDADE, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a Reclamada 

ao pagamento da quantia de R$1.349,00 (um mil, trezentos e quarenta e 

nove reais), ao autor, a titulo de dano material, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO IGNACIO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA OAB - 353.112.151-00 (REPRESENTANTE)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001271-42.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLETO IGNACIO DE 

MACEDO Pólo Passivo: AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de ação de indenização 

por danos morais, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, conforme acordo apresentado no (id 11605932) cuja cláusulas 

estão devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o 

processo instruído para eventual homologação, merece acolhimento a 

pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, superado o prazo de 

cumprimento do acordo, e não havendo manifestação de nenhuma das 

partes, incide o reconhecimento do cumprimento da obrigação, cabendo a 

extinção do feito. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

o acordo efetuado entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, e consequentemente com fulcro no artigo 487,III do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

de mérito ante o cumprimento da obrigação. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001953-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MEIRE GOLIM DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001953-94.2017.811.0004 Pólo Ativo: CRISTIANE MEIRE GOLIM 

DE LIMA Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A e TECNOLOGIA BANCÁRIA 

S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 
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há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita em resumo a parte 

autora que dirigiu-se ao caixa 24 Horas, para efetuar um saque em sua 

conta bancária no valor de R$570,00, porém o valor não saiu e o saque foi 

confirmado em sua conta, o que a obrigou a dirigir diversas vezes na 

agência bancaria e a ligar no SAC de atendimento da segunda reclamada 

(TecBan). Aduz que em razão da demora para devolução do valor, que 

perdurou por 47 dias, teve seu nome negativado, e por este motivo, 

pleiteia reparação moral, pelo sofrimento que lhe foi causado. O Banco do 

Brasil, na contestação, aduz em preliminar ilegitimidade passiva, e no 

mérito que se confunde com a preliminar, aduz não ter responsabilidade. A 

Reclamada TECBAN aduz em contestação, ilegitimidade e no mérito, aduz 

que procurou resolver a situação da parte autora, tratando a mesma com 

respeito, e pugna pela improcedência da inicial. Pois bem, é certo que não 

há que se falar em ilegitimidade de nenhuma das reclamadas, sendo 

verificado nos autos provas suficientes, que ambas poderiam ter resolvido 

a situação da parte autora com maior brevidade. No caso, a parte autora 

comprova o prejuízo sofrido pela demora da restituição do valor retirado 

de sua conta, através da negativação em anexo, sendo certo que 47 dias, 

não é um prazo razoável para resolver situações deste nível. 3.2. DANOS 

MORAIS O dano moral, in casu, reside configurado no fato do consumidor 

ter sofrido pelo descaso das Reclamadas, pela demora da restituição dos 

valores que lhe eram devidos, em decorrência da falha sistêmicas de seus 

equipamentos . Dispõe o Código Civil Brasileiro: "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." 

Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Assim, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço 

para, solidariamente:, a) CONDENAR , as Reclamadas BANCO DO BRASIL 

S/A e TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A a pagar a quantia de R$10.000,00 

(dez mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao Reclamante 

CRISTIANE MEIRE GOLIM DE LIMA, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012967-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIDE COSTA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012967-87.2016.811.0004 Pólo Ativo: SOUZA & NOLETO LTDA 

- ME Pólo Passivo: MARINEIDE COSTA E SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 
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nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011405-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZANETE GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011405-08.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROSELI SILVA & CIA 

LTDA - ME Pólo Passivo: IZANETE GOMES DA SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011945-96.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DUARTE CIRINEU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDYA OLIVEIRA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011945-96.2013.811.0004 Pólo Ativo: DAYANE DUARTE 

CIRINEU - ME Pólo Passivo: NIDYA OLIVEIRA DE MORAES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000805-48.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALESSANDRO ALVES 

Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, e verifico que 

a parte autora, devidamente intimada para apresentar comprovante de 

endereço, manteve inerte. E não havendo nenhuma manifestação, entendo 

que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO RODRIGUES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000049-05.2018.811.0004 Pólo ativo: GILDASIO RODRIGUES 

REZENDE Pólo passivo: OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

visto que o contrato apresentado visivelmente diverge da assinatura do 

autor. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise 

dos documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne 

à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 
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repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado OI S.A. a pagar a 

quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante GILDASIO RODRIGUES REZENDE valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001299-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDES LOPES RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001299-73.2018.811.0004 Pólo ativo: CLEUDES LOPES RIOS 

Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, bem como os 

documentos apresentados na contratação do plano. Pois bem, em analise 

aos documentos constantes no processo, ainda que possível a inversão 

do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo 

de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada 

prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001377-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL DE FARIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001377-67.2018.811.0004 Pólo Ativo: WENDEL DE FARIA 

GONCALVES Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 
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discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEYNE SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001397-92.2017.811.0004 Pólo Ativo: DEYNE SILVA MORAIS 

Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TALES BARBOSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001097-33.2017.811.0004 Pólo Ativo: TALES BARBOSA 

JUNIOR Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO 

CARTOES S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em resumo, aduz a parte autora que recebeu um cartão de crédito sem 

que fosse solicitado, e começou a receber faturas conforme faz prova em 

anexo, de valores de anuidade, mesmo sem ter desbloqueado o referido 

cartão. Tratando-se portanto de cobrança indevida. Na contestação, os 

reclamados aduzem que a parte autora não procurou o banco de forma 

administrativa, e que seu nome não foi negativado, tratando-se de mero 

aborrecimento, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, ainda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 87 de 763



que não tenha sido negativado o nome do autor, é evidente a falha na 

prestação do serviço, visto que foi encaminhado para o autor cartão não 

solicitado, e ainda enviado faturas de anuidade desse mesmo cartão que 

não foi desbloqueado e não estava em uso. 3.2 DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a 

conduta da Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a promovida. O art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do 

fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, sendo que a única forma de afastá-la é provando-se que 

inexiste o defeito ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, prova essa que não foi feita no caso ora sub judice. RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. 

COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO 

DÉBITO ERA DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais) pela situação ocorrida. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) CONDENAR, aos Reclamados BANCO BRADESCO S/A e BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante TALES BARBOSA JUNIOR, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as 

partes, com relação ao cartão de crédito discutido nestes autos, bem 

como qualquer débito gerado. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001429-97.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSE FRANCISCO 

GOMES NETO Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002015-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AIRES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002015-37.2017.811.0004 Pólo Ativo: JAIME FRAGA 

GUIMARAES E CIA LTDA - ME Pólo Passivo: RODRIGO AIRES DOS 

SANTOS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002005-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alessandra Pereira Luz (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002005-90.2017.811.0004 Pólo Ativo: JAIME FRAGA 

GUIMARAES E CIA LTDA - ME Pólo Passivo: ALESSANDRA PEREIRA LUZ 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001971-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DE CASTRO BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA OAB - MT19976/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERLLEY POARTTY OLIVEIRA GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 1001971-18.2017.811.0004 Pólo Ativo: ISAQUE DE CASTRO 

BARROS Pólo Passivo: WERLLEY POARTTY OLIVEIRA GUIMARAES 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011055-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE GOMES DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

RENATO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011055-21.2017.811.0004 Pólo Ativo: ATREVIDINHA 

CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP Pólo Passivo: ELENICE GOMES 

DA SILVA SOUSA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011045-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA APARECIDA DE GODOI PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011045-74.2017.811.0004 Pólo Ativo: E B MORAES E SILVA E 

CIA LTDA - ME Pólo Passivo: TATIANA APARECIDA DE GODOI PINTO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 
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compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO GOMES BARCELO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001055-81.2017.811.0004 Pólo Ativo: RAIMUNDO GOMES 

BARCELO NETO Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo (Digital Uniorka), 

que não estão sendo discutidas em nenhum processo, de modo que 

reputa-se legitima. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido 

da ausência de danos morais em caso de legitima negativação 

preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as negativações 

posteriores que também são legitimas não está sendo reconhecida a 

existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do devedor 

contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR 

CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 

VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a honra, a 

imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta traga 

incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte não 

cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar de 

terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 
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recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Ressalto ainda que caso a anotação anterior seja legitima caberia a parte 

autora ter ingressado com apenas um processo, para discussão da 

mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL DA SILVA DOMICIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000005-20.2017.811.0004 Pólo Ativo: CENTERLUZ MATERIAIS 

ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP Pólo Passivo: MARCIEL DA SILVA 

DOMICIANO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011229-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011229-30.2017.811.0004 Pólo Ativo: LIBIA SAADEH RAJIH 

BADAIWI Pólo Passivo: ROSILDA CARVALHO DA SILVA . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte reclamada não foi encontrada para 

citação, cabendo a parte autora indicar o endereço correto, o que não 

ocorreu. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN MARCIANO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA OAB - MT0021242A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000731-57.2018.811.0004 Pólo ativo: YASMIN MARCIANO 

REZENDE Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S. Vistos,etc. 

Relatório dispensado por força do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Ab initio, imperioso se faz registrar que, a teor do Enunciado nº 89 

do FONAJE, a "incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis". Com efeito, as especificidades do 

sistema instituído pela Lei nº 9.099/95 afastam a aplicação da Súmula nº 

33 do Superior Tribunal de Justiça, que foi editada sob a perspectiva do 

Código de Processo Civil e antes mesmo da Lei dos Juizados. Pois bem. 

Segundo se extrai dos autos, a parte reclamante apresentou comprovante 

de endereço onde comprova sua residência na comarca de 

Aragarças/GO. Desta feita, a ação não poderia ser ajuizada nesta 

comarca, pois em sede de Juizados Especiais, o art. 4º, da Lei 9.099/95, 

estabelece as regras para determinação da competência, vejamos: Art. 

4º. É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I 

- do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Na hipótese, nem a parte promovente nem a promovida 

ostentam domicílio sob a jurisdição desta Comarca, nenhuma das partes 

reside ou exerce atividades profissionais ou econômicas ou mantém 

estabelecimento neste Município, fato que indica a inexistência de qualquer 

das causas aptas a atrair a competência para este Juízo. Ademais, a 

citada norma deve ser interpretada sistematicamente, se buscando, além 

do mens legis que inspirou o dispositivo legal, relacioná-la com as outras 

normas pertinentes ao mesmo objeto. Com efeito, não obstante os arts. 6º 

e 101 do Código de Defesa do Consumidor, facultem ao autor eleger o foro 

para propor a sua ação, é certo que esse benefício de escolha não 

autoriza o consumidor a extrapolar as regras processuais e propor a ação 

aonde lhe convier, aleatoriamente. Exatamente nesse sentido, vide o 

julgado a seguir, in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ESCOLHA DO JUÍZO DE FORMA ALEATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. FORO 

COMPETENTE DO DOMICÍLIO DO AUTOR. DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO 

IMPROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITANTE. 1. Em se tratando de relação de consumo, é competente 

para processar e julgar a demanda o foro do domicílio do consumidor. 2. 

Não obstante essa comodidade legal conferida ao consumidor, para lhe 

facilitar a defesa de seus interesses, veda-se à parte escolher 

aleatoriamente o foro para propositura da ação. Renunciado o benefício de 

propor a ação no foro de seu domicílio, deverá o consumidor ater-se às 

regras gerais previstas no código de processo civil. 3. Constatado que a 

ação foi proposta sem qualquer observância aos critérios de competência 

estabelecidos pelo legislador infraconstitucional. Em local eleito de forma 

aleatória. Evidente a violação do princípio do juízo natural. Conflito julgado 

improcedente para declarar a competência do juízo suscitante. (TJGO; CC 

0251051-55.2014.8.09.0000; Trindade; Primeira Seção Cível; Rel. Des. 

Gerson Santana Cintra; DJGO 09/09/2014; Pág. 88). Aliás, de outra forma 

não poderia ser, sob pena de se ferir o Princípio do Juízo Natural (art. 5º, 

inciso XXXVII, CF) e permitir que o simples desejo particular da parte, 

embasado em motivo de ordem particular não declarado, autorize a 

transgressão às regras processuais e normativas administrativas, ferindo, 

inclusive, a divisão organizacional do próprio Poder Judiciário. Da mesma 

forma, o processamento da presente demanda neste Juízo em nada 

facilitaria a defesa. Ao contrário, causaria prejuízo. Por fim, pontuo que a 

distribuição da demanda na presente Comarca vai de encontro aos 

princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente o da celeridade 

e da economia processual (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Neste contexto, 

flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a dicção 

do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos Juiza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MONTEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001289-29.2018.811.0004 Pólo Ativo: ROSIMEIRE MONTEIRO DE 

JESUS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo. De acordo com o 

artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARTINS DOURADO GONDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000481-24.2018.811.0004 Pólo Ativo: ANGELA MARTINS 

DOURADO GONDIM Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte autora devidamente 

intimada para promover a regulação do feito, manteve-se inerte. E não 

havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu 
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abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TEREZA PINTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001359-46.2018.811.0004 Pólo Ativo: SANDRA TEREZA PINTO 

NUNES Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001375-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001375-97.2018.811.0004 Pólo Ativo: DANIEL APARECIDO DE 

SOUZA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001797-09.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA ADRIANA DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte EXEQUENTE 

devidamente intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado 

nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. 

Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Arquive-se. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE SOUZA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001559-87.2017.811.0004 Pólo Ativo: CREUZA DE SOUZA MOT 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

28 a 31 de agosto de 2017, entre outras, por falha na antena geral. A 

parte Reclamada em fase de contestação alega que as alegações não 

devem prosperar vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de 

acordo com o tempo, distância, entre outros fatores, e ainda que não 

restou comprovado os danos morais. Como se viu nestes autos, o caso 

se refere a falha da prestação do serviço, onde o requerente alegam ter 

sofrido prejuízo por ter por longos períodos com os serviços da requerida 

suspensos. O reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, 

pois não fora ele quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve 

ilegalidade na sua conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser 

indenizável. Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. Antes de descer às minúcias do caso concreto, 

tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, 

em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma 

ação ou omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a 

outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, no caso dos 

autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 

causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que não merece prosperar a 

tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos 

concretos efetivamente sofridos pelo autor. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 
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responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 96 de 763



PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). À vista de tais fatos, 

não resta outra alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido formulado na petição inicial. Nos 

termos do enunciado 139 do FONAJE determino envio da informação ao 

Parquet, caso já não tenha sido informado em outro processo com a 

mesma transcrição fática ou semelhante. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001497-47.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARCIO DE SOUSA 

GARCIA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte 

EXEQUENTE/REQUERIDA devidamente intimada, para dar prosseguimento 

ao feito, e não realizado nenhuma atividade, incide no abandono e 

consequentemente na extinção. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO 

PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando 

os autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Arquive-se. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8010637-83.2017.811.0004 Pólo Ativo: SOUZA & NOLETO LTDA 

- ME Pólo Passivo: ROSANA ARAUJO LIMA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 
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teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Da mesma 

forma, no caso específico do processo de execução, da mesma forma 

caberia a extinção do processo, ante o disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Portanto, nos Juizados Especiais, consoante o 

disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, §4º, da legislação específica, não 

encontrada a parte reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer 

hipótese, de intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora 

devidamente intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado 

nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. 

Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010625-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADSKICA BARBOSA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010625-69.2017.811.0004 Pólo Ativo: SOUZA & NOLETO LTDA 

- ME Pólo Passivo: MADSKICA BARBOSA SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE CAMPOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO(A))

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001231-60.2017.811.0004 Pólo Ativo: LAURIANE CAMPOS 

BARBOSA Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proemio acolho a retificação do 

polo passivo para CLARO S/A. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 
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indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 

DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora em resumo alega que a 

reclamada encaminhou dois chips para sua residência, sem que tenha 

havido previa solicitação, e apesar da autora jamais ter usado o produto 

encaminhado como forma de “bônus”, foi recebida duas faturas, e apesar 

de todo esforço não obteve êxito em cancelar a divida indevida. Na 

contestação, a Reclamada impugna genericamente os fatos da inicial, 

aduzindo que os chips foram requeridos por meio eletrônico, e portanto 

não possui contrato, e que não houve negativação do nome da autora, 

inexistindo dever de indenizar. Em que pese as alegações da parte 

Reclamada, verifico que a mesma deixa de apresentar provas suficientes 

que comprovam a licitude da cobrança em discussão no processo, tendo 

em vista que com os documento recebidos, é certo que os chips foram 

encaminhados de forma gratuita, e sem autorização da parte autora, e 

ainda o fato de enviar cobranças por um serviço que a autora jamais 

utilizou configura falha na prestação do serviço, posto que a parte autora 

não utilizou dos serviços, não podendo ser cobrada. 3.2 DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, 

entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

promovida. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a 

responsabilidade do fornecedor pelos danos causados por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, sendo que a única forma de afastá-la 

é provando-se que inexiste o defeito ou que houve culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, prova essa que não foi feita no caso ora sub 

judice. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, visto 

que a Reclamada poderia ter resolvido a situação de forma administrativa, 

e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. Constatado o dano 

moral, deve ser verificada a respectiva reparação, para o que imperioso o 

atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da 

indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, 

bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do 

sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do 

dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice 

escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR 

a Reclamada CLARO S.A. a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

LAURIANE CAMPOS BARBOSA, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito em discussão neste processo. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011149-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONYCA CASTRO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011149-66.2017.811.0004 Pólo Ativo: LIBIA SAADEH RAJIH 

BADAIWI Pólo Passivo: MONYCA CASTRO NUNES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$515,37 (quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos) oriunda de 

compras realizadas pela reclamada, comprovados através da nota em 

anexo. Com efeito, verifico que a origem da divida é licita, devendo ser 

acolhido in tontun os pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

a) CONDENAR a Reclamada MONYCA CASTRO NUNES a pagar à quantia 

de R$515,37 (quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos) a 

Reclamante LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI, corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde a publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios 

de 1% ao mês desde a citação. (405 CC). Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000467-40.2018.811.0004 Pólo Ativo: FRANCISCO MONTEIRO 

DE SOUSA JUNIOR Pólo Passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte autora devidamente intimada para 

promover a regulação do feito, e manteve-se inerte. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002231-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DE JESUS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1002231-95.2017.811.0004 Pólo Ativo: ATREVIDINHA 

CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP Pólo Passivo: KEILA DE JESUS 

ALVES DA SILVA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

cumprimento de obrigação, e verifico que a parte autora apresentou 

petição informando cumprimento integral da divida, pugnando pela extinção 

do feito. Com efeito, cumprida a obrigação, merece o feito ser extinto ante 

o cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante o cumprimento da 

obrigação, e consequentemente determino o arquivamento dos autos. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001421-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICIO FERNANDES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO(A))

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001421-23.2017.811.0004 Pólo Ativo: AGRICIO FERNANDES DA 

ROCHA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA PENQUIS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO LEAL LIRA (REQUERENTE)

TANIA OLIVEIRA DA LUZ ALVES (REQUERENTE)

DIVINO TAVARES DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 1000539-61.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALZIRA PENQUIS DA 

SILVA e outros 3 Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATORIAS PRETERITAS referente 

ao piso salarial, onde em resumo aduz que as partes autoras que são 

funcionarias publicas, sendo que no mês de junho de 2014 entrou em 

vigor a lei que prevê o piso salarial, sendo que durante 08 (oito) meses 

continuou recebendo o salário antigo sem aumento, assim, cada uma têm 

direito ao recebimento da quantia de R$2.772,00, referente diferença do 

piso somando ao 13º salário. A PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS/MT, 

na contestação alega que não possui orçamento suficiente para 

pagamento, requerendo a improcedência da ação. Pois bem, inicialmente 

resta comprovado que o aumento salarial devido deve ser calculado a 

parte do mês de junho de 2014. Quanto ao valor salarial devido, entendo 

que o calculo apresentado pela parte autora esta correto, sendo devido o 

percentual do décimo terceiro, por todos os meses que não foi recebido o 

valor devido. Assim, considerando o valor de reajuste devido, a autora tem 

direito ao recebimento da quantia de R$2.772,00 (dois mil, setecentos e 

setenta e dois reais) a cada parte. Demais pedidos entendo não serem 

pertinentes. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR a 

PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS/MT a pagar o montante referente 

R$2.772,00 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais), acrescido de 

juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária, pelo IPCA-E, desde o 

inadimplemento, a cada parte reclamante, quais sejam: ALZIRA PENQUIS 

DA SILVA; DIVINO TAVARES DE DEUS; MARIA DO CARMO LEAL LIRA e 

TANIA OLIVEIRA DA LUZ ALVES. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001887-17.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLAUDIA MARTINS 

PEREIRA EIRELI - ME Pólo Passivo: POLLIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$3.333,00 (três mil, trezentos e trinta e três reais), devidamente 

atualizados, representada pela nota promissória em anexo. Com efeito, 

verifico que a origem da divida é licita, devendo ser acolhido in tontun os 

pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR o Reclamado POLLIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE.a pagar 

à quantia de R$3.333,00 (três mil, trezentos e trinta e três reais) a 

Reclamante CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença (362 STJ) e 

juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. (405 CC). Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FRANCISCO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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GONCALVE Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017, entre outras, por falha na antena geral. A 

parte Reclamada em fase de contestação alega que as alegações não 

devem prosperar vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de 

acordo com o tempo, distância, entre outros fatores, e ainda que não 

restou comprovado os danos morais. Como se viu nestes autos, o caso 

se refere a falha da prestação do serviço, onde o requerente alegam ter 

sofrido prejuízo por ter por longos períodos com os serviços da requerida 

suspensos. O reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, 

pois não fora ele quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve 

ilegalidade na sua conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser 

indenizável. Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. Antes de descer às minúcias do caso concreto, 

tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, 

em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma 

ação ou omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a 

outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, no caso dos 

autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 

causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que não merece prosperar a 

tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos 

concretos efetivamente sofridos pelo autor. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 
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de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). À vista de tais fatos, 

não resta outra alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido formulado na petição inicial. Nos 

termos do enunciado 139 do FONAJE determino envio da informação ao 

Parquet, caso já não tenha sido informado em outro processo com a 

mesma transcrição fática ou semelhante. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001193-48.2017.811.0004 Pólo Ativo: PAULO SOUZA ARAUJO 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017, entre outras, por falha na antena geral. A 

parte Reclamada em fase de contestação alega que as alegações não 

devem prosperar vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de 

acordo com o tempo, distância, entre outros fatores, e ainda que não 

restou comprovado os danos morais. Como se viu nestes autos, o caso 

se refere a falha da prestação do serviço, onde o requerente alegam ter 

sofrido prejuízo por ter por longos períodos com os serviços da requerida 

suspensos. O reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, 

pois não fora ele quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve 

ilegalidade na sua conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser 

indenizável. Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. Antes de descer às minúcias do caso concreto, 

tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, 

em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma 

ação ou omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a 

outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, no caso dos 

autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 

causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que não merece prosperar a 

tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos 

concretos efetivamente sofridos pelo autor. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 
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por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). À vista de tais fatos, 

não resta outra alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido formulado na petição inicial. Nos 

termos do enunciado 139 do FONAJE determino envio da informação ao 

Parquet, caso já não tenha sido informado em outro processo com a 

mesma transcrição fática ou semelhante. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº. 8012843-07.2016.811.0004 Pólo Ativo: SOUZA & NOLETO LTDA 
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- ME Pólo Passivo: BRUNA BARROS DA SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de obrigação, 

onde a parte autora manifestou nos autos informando a quitação da divida 

pela parte executada. Com efeito, merece o feito ser extinto ante o 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante o cumprimento da 

obrigação, e consequentemente determino o arquivamento dos autos. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010906-30.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ALVES BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010906-30.2014.811.0004 Pólo Ativo: MADEF COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Pólo Passivo: JOAO BATISTA 

ALVES BORBA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000811-21.2018.811.0004 Pólo Ativo: LOURENA NEVES 

RODRIGUES Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo 

Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora que teve 

indevidamente sua linha telefônica pós paga bloqueada, e que após ligar 

no número de atendimento da claro (1052), foi informada que deveria ir na 

cidade de Rondonópolis fazer o recadastramento da sua linha, no entanto 

reside em General Carneiro, sendo abusivo e ilícita a atitude da reclamada. 

Na contestação, a reclamada confirma que efetuou o bloqueio por existir 

diversos números em nome da autora, e que foi orientado a cliente a 

comparecer nas lojas, para efetuar o recadastramento, e que tal fato por 

si só não configura abalo moral, pugnando pela improcedência da inicial. 

Pois bem, em que pese as alegações da reclamada, evidentemente que a 

sua atitude gerou abalo na parte autora, vez que teve suspensa sua linha, 

e condicionado o restabelecimento a efetuação de um recadastramento 

em uma cidade diversa do domicilio da autora. E ainda, a reclamada não 

tendo nenhum motivo, visto que o pagamento das faturas estavam em 

dias, não poderia ter suspenso o serviço, devendo ter promovido por 

qualquer outro meio o recadastramento que aduz sem suspender o 

serviço da autora. Ainda a autora comprova através de protocolos, que 

tentou solucionar a situação antes do ingresso da presente ação. 3.1 

DANOS MORAIS É pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral, 

principalmente nas relações consumeristas, 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. Desse modo, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, visto 

que a Reclamada poderia ter resolvido a situação de forma administrativa, 

e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 
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sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em 

conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil 

reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM 

PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço para: a) 

CONDENAR a parte Reclamada CLARO S/A. a pagar a quantia de 

R$8.000,00 (oito mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao 

Reclamante LOURENA NEVES RODRIGUES valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Determinar que a 

reclamada, caso já não tenha feito, restabeleça os serviços de telefonia 

da parte autora, imediatamente, sob pena de multa, do dobro do valor da 

mensalidade de seu plano. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001869-93.2017.811.0004 Pólo Ativo: MURILO NEVES DOS 

SANTOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde em 

resumo alega a parte autora que na data de 26.10.2017, teve suspenso o 

seu fornecimento de energia em razão da ausência de pagamento de duas 

faturas, e que efetuou o pagamento das mesmas nesta mesma data, 

ligando para a reclamada restabelecer o pagamento, no entanto, dia 

29.10.2017 (três dias após), data do ingresso da ação, o fornecimento de 

energia ainda não tinha sido restabelecido, restando evidente a falha da 

prestação do serviço da ré. A Reclamada na contestação se mantém a 

afirmar que a suspensão se deu por culpa exclusiva do autor, que estava 

em atraso com suas faturas, porém não se atém aos fatos, comprovando 

a data do restabelecimento da energia do autor, sendo evidente que 

ocorreu falha na prestação do serviço. Pois bem, em que pese as 

alegações da Reclamada, no caso não se discute o motivo da suspensão, 

visto que este foi apresentado pelo autor, aqui se discute a demora no 

restabelecimento do serviço, visto que mais de 03 (três ) dias não é um 

período apto, visto que energia assim como agua é essencial. Nesta 

senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, conforme 

disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua responsabilidade civil 

somente será afastada caso restar comprovada a ausência de nexo de 

causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso 

fortuito ou de força maior. No presente caso, resta comprovada a culpa do 

agente pela demora considerável no restabelecimento da energia da parte 

autora. Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de 

prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos seus 

consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob 

pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância. Neste 

contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante 

comprova sua condição de consumidor da reclamada e elenca na inicial o 

sofrimento causado pela falta de energia. Ademais, é certo que é possível 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a 

vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da 

parte autora, uma vez que ficou privada de serviço essencial à 

sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de forma digna 

em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária reclamada o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo longo periodo, 

porém, a Ré não prestou o atendimento devido ao consumidor, atitude 

intolerável, visto que a enrgia trata-se de um serviço essencial. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. . DANOS MORAIS No 

que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia elétrica é 

bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que 

a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das 

circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu,pela interrupção da energia, 

reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva 

atingida em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço 

da reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade 

da energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, 

denotam desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 

279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação do 

recurso extraordinário, na espécie, encontra óbice na Súmula 279 do STF. 

Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 723113 RS, 

Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 16/04/2013, 
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Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 

29-04-2013) ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E DEMORA 

INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. danos MORAIS E 

MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. pretensão de reexame 

de prova. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO 

DANOSO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de 

Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o 

acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. O 

Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de convicção do 

autos, que ficou configurado dano moral, ao passo que procedeu à 

análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao assentar 

que a quantia fixada está em consonância com a extensão do dano 

causado. 3. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido 

entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da 

Súmula 7/STJ. 4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual do 

Estado, o entendimento sedimentado desta Corte é o de que os juros de 

mora são devidos desde a ocorrência do evento danoso, e não da 

citação. Este, aliás, é o conteúdo da Súmula 54/STJ. Agravo regimental 

improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 390675 RS 2013/0293949-0, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013) A respeito do 

valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de 

R$8.000,00 (oito mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante MURILO NEVES DOS SANTOS, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO ALVES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO MARTINS DE FARIAS (REQUERIDO)

ANGELO ASCHIDAMINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000241-69.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOVINO ALVES DE 

MAGALHAES Pólo Passivo: ANGELO ASCHIDAMINI Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001079-12.2017.811.0004 Pólo ativo: SILVANE DOS SANTOS 

MATOS Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 
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todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise 

dos documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne 

à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL 

S.A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante SILVANE DOS 

SANTOS MATOS valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTHINA DE MORAES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002107-15.2017.811.0004 Pólo ativo: LUANA CRISTHINA DE 

MORAES CORREA Pólo passivo: SS COMERCIO DE COSMETICOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 
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matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, bem como os 

documentos apresentados na contratação do plano. Pois bem, em analise 

aos documentos constantes no processo, ainda que possível a inversão 

do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo 

de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada 

prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001328-60.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUANA VIEIRA DA SILVA 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte Reclamada, alegando existência de ERRO MATERIAL na 

sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) que o número do 

processo constou diverso do correto na sentença. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida, e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, III do 

NCPC. Verifica-se que realmente houve erro material ao inserir nos dados 

processuais numero diverso de identificação do processo. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, retificando o numero constante na 

sentença para 1001328-60.2017.811.0004. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS SILVA (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000009-23.2018.811.0004 Pólo ativo: MANOEL MESSIAS SILVA 

Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte reclamada, alegando existência de OMISSÃO na sentença 

proferida sob os seguintes argumentos: a) que a sentença não se 

manifestou sobre o pedido contraposto de condenação da autora na 

quitação do debito no valor de R$ 330,16. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Com efeito, verifico que a Reclamada 

requereu em pedido contraposto e este não foi analisado. Pois bem, 

considerando inclusive o delinear fático dos argumentos transcritos na 

sentença, deve o pedido contraposto ser julgado procedente visto que 

restou comprovado que o debito em discussão neste processo é legitimo. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, incluindo no dispositivo da sentença 

prolatada: b) SUGIRO procedência do pedido contraposto, para condenar 

a parte autora ao pagamento da quantia de R$330,16 (trezentos e trinta 

reais e dezesseis centavos) em favor da reclamada. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001505-24.2017.811.0004 Pólo ativo: ELENIR MENDES DE 

OLIVEIRA Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamada, no entanto em analise aos 

fundamentos não foi especifico, aparentando apresentar peça diversa de 

embargos, impugnando toda a inicial e não a sentença. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 
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nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento 

judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. 

Sendo certo, que todos os argumentos foram devidamente 

fundamentados, com entendimento jurisprudencial, somados à livre 

apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, 

tudo conforme sentença proferida. No mais, não se trata de OMISSÂO a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, 

mantendo a sentença proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO FRANCISCO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000673-88.2017.811.0004 Pólo ativo: JUCELIO FRANCISCO 

LINO Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

parte Reclamada, alegando existência de OMISSAO na sentença proferida 

sob argumento que os danos morais não foram comprovados . Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de 

pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter 

se pronunciado. No caso, os danos morais concedidos à parte autora foi 

devidamente fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, sendo certo que as provas apresentadas pela ré foram 

rejeitadas, tudo conforme sentença proferida. No mais, não se trata de 

OMISSÂO/CONTRADIÇÃO a pretensão do Embargante e sim, de 

insatisfação com a sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso 

devido. Sendo que os Embargos apresentados tem função apenas 

protelatória. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES, e os REJEITO, 

mantendo a sentença proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILSON NUNES 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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000736-16.2017.811.0004 Pólo ativo: EDINILSON NUNES 

CARVALHO Pólo passivo: CLARO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

parte Reclamada, alegando existência de OMISSAO na sentença proferida 

sob argumento de que não foi analisado os documentos anexados ao 

processo, visto que foi juntado contrato e faturas que comprovam a 

origem da divida. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por algum 

lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. Sendo certo, que 

todos os argumentos foram devidamente fundamentados, com 

entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e convencimento 

desde juízo amparado na legislação vigente, tudo conforme sentença 

proferida. No caso do contrato apresentado, as assinaturas do autor são 

diversas, de modo que não foi acolhido. No mais, não se trata de 

OMISSÂO a pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a 

sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso devido. Dessa forma, 

não há que se falar em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do 

NCPC, devendo os presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITO INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010809-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010809-25.2017.811.0004 Pólo ativo: PAULO EMILIO MONTEIRO 

DE MAGALHAES Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada, alegando existência de 

OMISSAO na sentença proferida sob argumento que os danos morais não 

foram fundamentados. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por algum 

lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. No caso, os 

danos morais concedidos à parte autora foi devidamente fundamentado 

inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e 

convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, tudo 

conforme sentença proferida. No mais, não se trata de OMISSÂO a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. Sendo que os Embargos 

apresentados tem função apenas protelatória. Dessa forma, não há que 

se falar em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do NCPC, devendo 

os presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO 
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INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011381-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYANE DA CRUZ MACHADO OAB - MT0019902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 8011381-78.2017.811.0004 Pólo Ativo: WANDER GONCALVES 

DA SILVA Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de obrigação, e verifico que 

a parte reclamada apresentou petição comprovando o cumprimento 

integral do acordo pactuado entre as partes, pugnando pela extinção do 

feito. Com efeito, cumprida a obrigação, merece o feito ser extinto ante o 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante o cumprimento da 

obrigação, e consequentemente determino o arquivamento dos autos. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. S. MOREIRA & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYCHER ARAUJO SOARES OAB - MT0020061A (ADVOGADO(A))

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA GUIMARAES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na exordial 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a requerida, tenho que a procedência da cobrança é medida 

que se impõem. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) decretar a revelia da parte promovida, 

antes sua ausência na enseada conciliatória que é absolutamente 

obrigatória, pelas regras deste sistema processual singelo. b) condenar a 

promovida a pagar à parte autora, o valor estampado nos títulos de 

créditos apresentados, atualizado pelo INPC desde a data em que deveria 

ser pago, e com incidência de 1% a partir da citação. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

30 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MOTA DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELDO MACHADO COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DIAS DANTAS (REQUERENTE)

MARIO ROCHA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na exordial 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a requerida, tenho que a procedência da cobrança é medida 

que se impõem. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) decretar a revelia da parte promovida, 

antes sua ausência na enseada conciliatória que é absolutamente 

obrigatória, pelas regras deste sistema processual singelo. b) condenar a 

promovida a pagar à parte autora, o valor estampado nos títulos de 

créditos apresentados, atualizado pelo INPC desde a data em que deveria 

ser pago, e com incidência de 1% a partir da citação. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

30 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BATISTA ALVES OAB - GO38412 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERSON JAIME RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. PANUCCI E FILHOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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Autos nº 1000601-04.2017.811.0004 Pólo Ativo: A. PANUCCI E FILHOS 

LTDA - ME Pólo Passivo: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA . Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 
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40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011344-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO MAIS (REQUERIDO)

ANDRE LUIS GUNTHER LIMA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011344-85.2016.811.0004 Pólo Ativo: LAURA MARIA OLIVEIRA 

SANTOS Pólo Passivo: ANDRE LUIS GUNTHER LIMA DIAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, sendo o processo devidamente instruído com a oitiva de 

duas informantes, uma de cada parte. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde suscita a autora 

em resumo que contratou os serviços do reclamado como odontólogo em 

julho de 2015 e que sem nenhum motivo aparente, em 09.12.2015, ao ir 

efetuar o pagamento da parcela vencida, teve seu plano cancelado 

unilateralmente, que durante esse período do tratamento teve serviços não 

realizados e o aparelho dentário teria sido colocado somente em parte dos 

dentes e teria quebrado inúmeras vezes causando desconforto na parte 

autora. Assim, pleiteia condenação em danos morais e materiais pelos 

gastos obtidos. Na contestação, o Reclamado aduz que a culpa foi 

exclusiva da autora que abandonou o tratamento. Aduz que durante o 

tratamento chegou a atender ao final de semana. Alega ainda que quando 

dirigiu-se ao consultório em dezembro pagou a parcela em atraso, e 

exaltada disse que não mais prosseguiria com o tratamento, no dia 

seguinte a autora foi até o consultório retirar sua documentação, ao qual 

foi entregue sem nenhum impedimento, pugnando assim, pela total 

improcedência da inicial. As oitivas das informantes da parte autora e 

reclamada, serviram apenas para afirmar o que foi dito na inicial e na 

contestação, respectivamente, não podendo ser usado como objeto 

relevante para formar a convicção do juízo. O que pode ser feito para 

analisar a responsabilidade dos eventos ocasionados, é analisar fato a 

fato, dispensados os fatos não relevantes, usando a inversão do ônus da 

prova, visto tratar-se de manifesta relação de consumo. Pois bem, a 

autora afirma que sempre que tentava marcar horário o reclamado não 

podia atende-la, no entanto, diversamente alega o reclamado que sempre 

que marcava as manutenções a autora não comparecia. Entendo que a 

situação poderia ter sido resolvida, com uma simples cópia da agenda do 

reclamado, visto que se marcava os horários para a autora, evidente que 

teria um controle, e não sendo apresentado, entendo que a parte autora 

possui razão. Quanto ao fato de maior relevância que se trata de quem 

cancelou o plano dentário, pela situação fática, onde é inegável que a 

autora compareceu no consultório e realizou o pagamento de uma parcela 

vencida, entendo não restar duvida que quem teria cancelado o plano foi o 

reclamado, visto que não teria sentido a autora se dirigir para pagar, 

estando com o aparelho danificado e cancelar o plano. E ainda, poderia o 

reclamado ter apresentado filmagens ou contrato de revogação unilateral, 

como forma de garantir seu direito o que não o fez. Assim, diante de toda 

situação, entendo que deve o reclamado ser responsabilizado pela dano 

moral causado a parte autora, visto que sem duvida, a situação vivenciada 

é constrangedora. Não é dizer que o reclamado estaria obrigado a 

permanecer com a autora como cliente, mas poderia ter se resguardado 

com um contrato de rescisão por exemplo, a fim de ter um motivo apto pelo 

cancelamento do contrato. No que tange aos danos materiais, entendo que 

estes não são devidos, tendo em vista que a parte autora não pagou 

integralmente o plano, sendo confirmado somente o pagamento dos 

recibos apresentados, que por sua vez, supre apenas os serviços que 

foram prestados pelo reclamado. 3.2. DANOS MORAIS O dano moral, in 

casu, reside configurado no fato do consumidor ter sofrido pelo descaso 

do Reclamado, que cancelou unilateralmente o plano dentário sem motivo 

aparente. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "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." Tal 

artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Assim, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), por se tratar de empresa local. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, o que faço para, a) CONDENAR , o RECLAMADO 

ANDRE LUIS GUNTHER LIMA DIAS a pagar a quantia de R$2.000,00 (dois 

mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao Reclamante LAURA 

MARIA OLIVEIRA SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Sugiro improcedência dos danos materiais. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (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):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira extunc. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, 

proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se ainda não o 

tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a título de dano 

moral, diante do fato de entender que não ficaram caracterizados os 

elementos essenciais para este enquadramento e constituição. d) rejeitar 

a condenação da requerida a devolver eventuais valores cobrados, em 

dobro, por não ter demonstrado cobranças após a data do cancelamento 

anunciado e confirmado na contestação. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011907-16.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA BARBOSA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UMBELINO CIELMAR CAMARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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Autos n.º 8011907-16.2015.811.0004 Pólo ativo: ELAINE CRISTINA 

BARBOSA FERREIRA Pólo Passivo: UMBELINO CIELMAR CAMARA Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em 

decorrência de acidente de trânsito, onde aduz a parte Reclamante que 

estava trafegando com sua motocicleta, quando foi abalroada pela 

motocicleta do reclamado que não conseguindo fazer a curva por estar 

em alta velocidade colidiu com a autora. Aduz que em razão do acidente, 

ficou 02 (dois) meses sem trabalhar, que trabalha com vendas da natura, 

e teve prejuízo cessantes em R$1.100, e ainda pleiteia danos materiais em 

R$1.159,00. O Reclamado devidamente citado, deixou de apresentar 

contestação, o que incorre na sua revelia. Pois bem, verifico pelo boletim 

de acidente a responsabilidade exclusiva do reclamado, ao qual estava 

inclusive embriagado, conforme descrição fática policial, não havendo que 

se discutir a obrigação perante esta ação. Quantos aos pedidos de lucros 

cessantes, a parte autora deixou de apresentar qualquer comprovante de 

que deixou de lucrar o valor mencionado, sendo certo que nos Juizados 

Especiais, não existem produção de provas, caberia a autora fazer prova 

de seu direito, o que enseja a improcedência de seu pedido. Quanto aos 

danos materiais, entendo que estes poderão ser acolhidos, no que tange a 

quantia de R$1.159,00, conforme pleiteado. .4.DISPOSITIVO Ante o 

exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: a) a) 

CONDENAR, o Reclamado UMBELINO CIELMAR CAMARA a pagar a 

quantia de R$1.159,00 (um mil, cento e cinquenta e nove reais) à titulo de 
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indenização por danos materiais a Reclamante ELAINE CRISTINA 

BARBOSA FERREIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001107-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEGHEM PARREIRA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001107-43.2018.811.0004 Pólo Ativo: JORGE HUMBERTO 

NOGUEIRA REIS Pólo Passivo: WEGHEM PARREIRA LOPES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de obrigação, 

onde a parte autora manifestou nos autos informando a quitação da divida 

pela parte executada. Com efeito, merece o feito ser extinto ante o 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante o cumprimento da 

obrigação, e consequentemente determino o arquivamento dos autos. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA DOS SANTOS MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001445-17.2018.811.0004 Pólo Ativo: LIVIA DOS SANTOS 

MILHOMEM Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada no valor de R$250,82, sendo que jamais contratou 

qualquer serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a origem do débito como contrato 

assinado pela autora. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “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”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições, sendo que indevidamente o autor ingressou com uma 

ação para cada debito, devendo somente ser analisado o dano moral na 

mais antiga. Tal fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há 

como se aplicar a Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se 

reputam legítimas, impedindo a indenização, posto que não é de 

conhecimento deste Juízo o julgamento de nenhum processo mencionado 

acima ratificando se devida ou não as outras inscrições. Nesse sentido: 

RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO 

PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. 

AUSÊNCIA DE SILIMITUDE ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi 

editada a partir de precedentes que reputavam indevida a inscrição do 

nome do devedor em cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) 

não há questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 
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decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA DOS SANTOS MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001446-02.2018.811.0004 Pólo Ativo: LIVIA DOS SANTOS 

MILHOMEM Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção no valor de R$112,47, vez que jamais contratou 

nenhum serviço da ré. Na contestação, a Reclamada alega que a divida é 

licita, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a 

origem da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, 

bem como os documentos apresentados na contratação do plano. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA DOS SANTOS MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001447-84.2018.811.0004 Pólo Ativo: LIVIA DOS SANTOS 

MILHOMEM Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 
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ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção no valor de R$964,14, vez que jamais contratou 

nenhum serviço da ré. Na contestação, a Reclamada alega que a divida é 

licita, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a 

origem da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, 

bem como os documentos apresentados na contratação do plano. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000235-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYK PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000235-28.2018.811.0004 Pólo Ativo: OLAVO LUIZ DE 

ARRUDA Pólo Passivo: MAYK PEREIRA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Da mesma 

forma, no caso específico do processo de execução, da mesma forma 

caberia a extinção do processo, ante o disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Portanto, nos Juizados Especiais, consoante o 

disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, §4º, da legislação específica, não 

encontrada a parte reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer 

hipótese, de intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora 

devidamente intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado 

nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. 

Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011947-66.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEROCY FREITAS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BENTO JUNIOR OAB - MT0010863A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011947-66.2013.811.0004 Pólo Ativo: DEROCY FREITAS 

JUNIOR Pólo Passivo: VILSON ANTUNES DOS SANTOS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 
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exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011263-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA BENTO DE MATOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILSON MENDONCA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 8011263-05.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARGARIDA BENTO DE 

MATOS - ME Pólo Passivo: EMILSON MENDONCA DOS SANTOS Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de 

obrigação, onde a parte autora manifestou nos autos informando a 

quitação da divida pela parte executada. Com efeito, merece o feito ser 

extinto ante o cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e 

SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante 

o cumprimento da obrigação, e consequentemente determino o 

arquivamento dos autos. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M A M LEIMOUN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO48277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000017-34.2017.811.0004 Pólo Ativo: M A M LEIMOUN - ME Pólo 

Passivo: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT . Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BISMARCK RODRIGUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO AUGUSTO BROGIO TOLFO OAB - MT21099/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000971-46.2018.811.0004 Pólo ativo: BISMARCK RODRIGUES 

ANDRADE Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 
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quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, visto que 

trata-se de cessão de crédito com o Banco do Brasil, porém não 

apresenta o contrato de origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “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”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS a pagar a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante BISMARCK RODRIGUES ANDRADE valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001999-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001999-83.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCAS DOS SANTOS 

FERNANDES Pólo Passivo: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio 

acolho a retificação do nome da reclamada, conforme acima já exposto. 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 
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obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a autora que inicialmente seria atribuído um desconto no 

primeiro mês após a contratação (Fatura com vencimento em 06/2017 – 

R$397,34). Aduz que as faturas que deveriam ser em torno de R$359,00, 

sempre estavam sendo recebidas em valores maiores. Porém, apesar de 

todo esforço em resolver jamais conseguiu, sendo que a fatura de 

outubro/2017, recebida em valor superior R$740,00, o que é totalmente 

abusivo. Alega ainda que esta sendo cobrado pelo ponto extra, o que 

deveria ser disponibilizado gratuitamente. Na contestação, a reclamada 

alega que as cobranças no valor discutido são em razão dos juros e multa 

pelo atraso no pagamento das faturas pelo autor, e ainda que não há que 

se falar em gratuidade de ponto extra, pugnando pela improcedência da 

inicial. Pois bem, analisando as faturas apresentadas na inicial pelo autor, 

verifico que os acréscimos nas faturas dos meses 07 e 08 são em 

decorrência de atraso e de contratação de filmes/etc, o que são devidos. 

No entanto, a partir da fatura do mês de setembro, outubro, é evidente a 

cobrança indevida, onde a reclamada cobra por inúmeros pontos extras, 

bem como vários pacotes de TV, sendo evidente a impossibilidade do 

autor utilizar mais de um pacote mensal, visto que um abrangeria o outro. 

Ainda, analisando a tela sistêmica apresentada pela reclamada, juntamente 

com a fatura do mês de junho apresentada pelo autor, é evidente que a 

autora escondeu a cobrança da mesma, a fim de afirmar ter oferecido o 

desconto ao autor, no entanto o autor comprova o pagamento. Assim, 

resta evidente a falha na prestação do serviço da reclamada, ao cobrar a 

fatura do mês de junho/2017, visto que foi ofertado o primeiro mês 

gratuitamente, e ainda ao efetuar cobranças em valores excedentes por 

serviços não utilizados ou não solicitados pelo autor. Assim, quanto aos 

danos materiais, é cabível a repetição do indébito, nos valores acima 

mencionados, que tange a fatura do mês de junho, e a diferença superior 

ao valor de R$450,00, baseado nas duas ultimas faturas do autor, 

totalizando assim a quantia de R$ 795,72 (setecentos e noventa e cinco 

reais e setenta e dois centavos), que devem ser devolvidos em dobro ante 

a cobrança indevida. Quanto aos demais pedidos materiais, entendo não 

serem cabíveis, visto que a única irregularidade encontrada foram as 

descritas acima, de forma que além dos pedidos já acolhidos, será 

analisado os danos morais. 3.3. DO DANO MORAL No que tange ao pedido 

de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Portanto, restou-se 

comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema 

do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir 

corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ele 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. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 

(sete mil reais). 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para, mantendo os efeitos da tutela: a) 

CONDENAR, o Reclamado SKY BRASIL SERVIÇOS S/A, a pagar a quantia 

de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante LUCAS DOS SANTOS FERNANDES, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . B) ) CONDENAR 

o Banco reclamado, a devolução em dobro a reclamante da importância de 

R$ 795,72 (setecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), 

a titulo de dano material, com juros de 1% (um por cento) a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, 

a contar do desconto de cada parcela (54 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002113-22.2017.8.11.0004

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:

GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1002113-22.2017.811.0004 Pólo ativo: JORGE HUMBERTO 

NOGUEIRA REIS Pólo passivo: GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO. 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO MORAL POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, onde o 

reclamante em resumo aduz na inicial que por culpa do reclamado, foi 

instaurado inquérito em seu desfavor, sendo investigado, o que lhe 

causou constrangimento, ficando provado ao final a denunciação 

caluniosa do reclamado, requerendo assim indenização moral. Na 

contestação, o reclamado alega que registrou um boletim de ocorrência na 

delegacia a respeito do que estava ocorrendo com a cobrança dos 

cheques, e que por ser crime de ação pública incondicionada, não teve 

influência na instauração do IP, pugnando pela improcedência da inicial. E 

ainda pleiteia pedido contraposto de indenização moral por calunia, pelo 
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autor ter alegado que o reclamado cometeu denunciação caluniosa. É 

certo que a parte autora é ciente da impossibilidade de realização de 

pericia nos Juizados Especiais, cabendo a mesma apresentar provas do 

direito pleiteado. Com efeito, verifico que a ação da parte autora se baseia 

em aduzir que o reclamado através de uma denunciação caluniosa lhe 

causou danos de ordem moral, visto que esteve sob investigação policial. 

Pois bem, nos documentos apresentados pelo autor, verifico que o 

Ministério Público pleiteou o arquivamento dos autos por não verificar a 

existência do fato típico com base nas investigações realizadas, 

argumentando ainda, que a questão deveria ser tratada na esfera cível, 

em razão da responsabilidade pelo pagamento do titulo (cheque) origem da 

demanda. Neste sentido, não restou nada provado que o reclamado 

realizou uma denunciação caluniosa, visto que a não comprovação dos 

fatos, pode acontecer por vários motivos, não sendo cabível a 

penalização do reclamado por meras falácias trazidas aos autos. Assim, 

diante da ausência de comprovação de qualquer ato realizado pelo 

reclamado que fosse capaz de ensejar indenização moral, a 

improcedência da inicial se impõe. Ainda, em pedido contraposto o 

reclamado solicita a condenação do autor por calunia, ao imputar-lhe o 

fato criminoso aqui trazido, no entanto, entendo que a situação em 

questão foi tratada apenas neste processo, não houve externamente, ao 

que se tem conhecimento das provas dos autos, de que o autor levado 

esses fatos a conhecimento de nenhum terceiro, publicamente, 

restringindo-se o presente fato apenas na discussão de mérito deste 

processo, de modo que sua penalização se daria por impedir o direito de 

ação, o que não é permitido. Dessa forma, também por ausência de prova 

de que o autor caluniou o reclamado, fora deste processo, não há que se 

falar em calúnia, e portanto inexiste dever de indenizar. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 387, inciso I, do Código de 

Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL dos pedidos iniciais e 

IMPROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA KATIA GARDIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002233-65.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALERIA KATIA 

GARDIANO Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a parte autora em 

resumo aduz que possuía um plano controle com a reclamada pagando a 

quantia de R$75,00, e que indevidamente em abril/2017 foi alterado sem 

sua autorização para R$79,99, momento que ligou na ré, e ofereceram um 

plano com maiores benefícios, passando a fatura a ser R$85,99. No 

entanto, a fatura que recebeu foi no valor de R$150,00, quando então 

decidiu cancelar o plano, sendo oferecido a alteração do plano para o 

mais barato, onde a autora aceitou e pagou todas as faturas existentes, 

no entanto no mês de outubro/2017, começou a receber cobranças no 

valor de R$87,08, ao qual alegara que seria da alteração do plano, e diante 

dos aborrecimentos sofridos, e da ausência de obrigação perante a ré 

quanto a fatura em discussão ingressou com a presente ação. Na 

contestação, a reclamada impugna os fatos de forma genérica, aduzindo 

que a contratação é devida, porém não comprova a origem do débito, visto 

que a parte autora afirma ter pago todas as faturas necessárias para a 

alteração do seu plano. Dessa forma, entendo que a fatura em discussão 

nos autos deve ser declarada inexistente, visto que eivado de vicio diante 

da falha na prestação do serviço da reclamada em cobrar por divida 

inexistente. 3.3 DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação à 

titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim 

abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

falha na prestação do serviço frustam a relação de consumo e confiança 

entre a promovente e a promovida. É assente na jurisprudência atual que a 

cobrança de valores diversos do pactuado em relação de consumo, 

caracteriza abalo moral, passível de indenização, nesse sentido: 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALOR DIVERSO DO PLANO 

CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. Consumidora contratou pacote de 

serviços da reclamada, de telefonia fixa, no valor de R$ 79,80 (setenta e 

nove reais e oitenta centavos) mensais. Ocorre que recebeu faturas com 

cobrança de valor diverso ao contratado. 2. A parte contrária não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva utilização de outros serviços 

que não estavam inclusos no plano ofertado, ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. De consequência, deve a ré proceder 

com a manutenção do plano ofertado e, a devolução dos valores 

cobrados indevidamente de forma dobrada, nos termos do art. 42, § único 

do CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004819264 RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 

26/08/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/08/2014) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL. COBRANÇA DE VALOR 

REFERENTE A PLANO DIVERSO DO CONTRATADO. Cobrança de valor 

referente a plano diverso do contratado e de valor superior. Inscrição 

indevida do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito. Dano 

moral caracterizado, ensejando a respectiva indenização. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da 

razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o 

bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o 

potencial econômico do lesante, a idéia de atenuação dos prejuízos do 

demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar 

atos lesivos semelhantes contra outrem. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-RS - AC: 70055747927 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 25/03/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 02/04/2014) (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 
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autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$9.000,00 (nove mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantenho os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR a Reclamada TELEFONICA BRASIL S/A a 

pagar a quantia de R$9.000,00 (nove mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados a Reclamante VALERIA KATIA GARDIANO, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

Como consequência da presente sentença DECLARO INEXISTE a 

cobrança em discussão neste processo. Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002207-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILTO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002207-67.2017.811.0004 Pólo ativo: IVANILTO ALVES 

FERREIRA Pólo passivo: LOJAS AVENIDA LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como comprovante de compra que comprovam a origem 

da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos pessoais apresentados pela parte autora. Ainda importante 

ressaltar que o documento apresentado pela reclamada como compra a 

vista, não significa dizer que foi pago em dinheiro, e sim que foi comprado 

em uma única parcela, inclusive no próprio documento assinado pelo autor 

de reconhecimento de divida afirma isso, de outro modo, caso o autor 

quisesse, poderia ter comprovado sua alegação apresentado o 

comprovante de pagamento, o que não o fez, sendo certo afirmar que a 

presente cobrança é devida. Pois bem, em analise aos documentos 

constantes no processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, 

entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o 

direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova negativa em 

favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Diante da licitude da presente 

cobrança, entendo devido acolher o pedido contraposto da reclamada, no 

que tange na condenação material do reclamante ao pagamento da quantia 

de R$54,78 (cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), já 

atualizados. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 
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TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, SUGIRO PROCEDENCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para condenar o reclamante ao pagamento em favor da 

parte reclamada na quantia de R$54,78 (cinquenta e quatro reais e setenta 

e oito centavos), valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002235-35.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARCOS ANTONIO DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora em resumo, que pagou em duplicidade a 

parcela nº 31, de seu financiamento por culpa do banco que disponibilizou 

o boleto equivocado, ficando inadimplente quanto a parcela 32, e apesar 

de todo esforço o banco réu continua mantendo seu nome negativado, 

não resolvendo a situação. O banco réu, em sua contestação, impugna 

genericamente os fatos, aduzindo que o autor efetuou acordo para 

pagamento dos boletos em atraso e que a inserção do seu nome no 

protesto foi devido, de modo que cabe ao mesmo buscar a retirada da 

divida do cartório. Pois bem, em que pese as alegações do banco réu, o 

autor comprova que buscou diretamente com o banco a resolução da 

situação que não foi realizada por culpa do autor, visto que foi o banco 

que emitiu os boletos de forma equivocada, dessa forma, evidente que a 

negativação/protesto, não se deu por culpa do autor, não podendo ser 

repassada ao mesmo a responsabilidade de retirar seu nome do protesto. 

3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de 

dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral 

ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as 

cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, 

uma vez que frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. 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 reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é 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. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 
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deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S/A, a 

pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante MARCOS ANTONIO DE 

OLIVEIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). b) Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente 

o débito oriundo da negativação em discussão no processo. c) Oficie-se 

os órgãos de proteção (inclusive cartório) para retirada do nome do autor 

do débito em discussão neste processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) diários. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001633-44.2017.811.0004 Pólo ativo: ARNALDO SIMOES 

JUNIOR Pólo passivo: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que os débitos de origem da negativação não são de 

titularidade do autor. Na contestação, a Reclamada alega que inexiste 

dever de indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida, como contrato que comprova que o autor 

possuía mais de um medidor em seu nome. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “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”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 
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DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado AGUAS DE BARRA DO 

GARCAS LTDA. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo 

de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante ARNALDO 

SIMOES JUNIOR valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001360-31.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARGARETH TACHER 

OLIVEIRA DE ABREU Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001361-16.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARGARETH TACHER 

OLIVEIRA DE ABREU Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIECI LUIZ MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001223-49.2018.811.0004 Pólo ativo: LIECI LUIZ MACIEL Pólo 

passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “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”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 
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DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

S.A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante LIECI LUIZ 

MACIEL valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012671-02.2015.8.11.0004
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CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA ALINE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012671-02.2015.811.0004 Pólo Ativo: CAMILO & SILVA LTDA - 

ME Pólo Passivo: SEBASTIANA ALINE PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011525-23.2015.8.11.0004
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ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVIRGEM LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011525-23.2015.811.0004 Pólo Ativo: ATREVIDINHA 

CALCADOS E CONFECCOES LTDA – EPP Pólo Passivo: EDVIRGEM LOPES 

DE SOUZA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 
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processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000715-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR RODRIGUES BAZZANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000715-40.2017.811.0004 Pólo Ativo: CAMILO & SILVA LTDA - 

ME Pólo Passivo: AUGUSTO CESAR RODRIGUES BAZZANO Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de obrigação, 

onde a parte autora veio aos autos informar a quitação do débito por parte 

do executado. Com efeito, cumprida a obrigação, merece o feito ser 

extinto. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito ante o cumprimento da obrigação, e 

consequentemente determino o arquivamento dos autos. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011199-34.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO SOARES DE RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT0014184A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA REGIAO DE ORLANDIA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BRANCO BRILLINGER OAB - SP0296405A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011199-34.2013.811.0004 Pólo Ativo: DIVINO SOARES DE 

RESENDE Pólo Passivo: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA REGIAO 

DE ORLANDIA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002105-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA MATOS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELVIRA LELIS DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002105-45.2017.811.0004 Pólo Ativo: OLGA MATOS DA SILVA 

SOUSA Pólo Passivo: ELVIRA LELIS DE SOUSA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, , onde a parte autora em resumo, aduz que realizou um 

acordo com a reclamada, ao qual estava pagando devidamente, 

excetuados os dias uteis, e indevidamente a ré ingressou com ação de 

execução, o que lhe causou enorme constrangimento. A Reclamada na 

contestação alega que pelos depósitos não terem sidos nominais, não 

identificou que seria da parte autora, motivo pelo qual ingressou com a 

ação de execução, e que estava em tratamento médico, mas que já foi 

pleiteado a desistência da referida ação. Pois bem, entendo que é 

incontroverso que a parte autora pagou o acordo efetuado com a 

reclamada, sendo certo que depósitos normalmente não são nominais, 

onde caberia a ré agir com mais cautela, verificando a conta ao qual 

disponibilizou para o pagamento da divida. Com efeito, é evidente que a 

atitude da ré causou transtorno diverso de mero dissabor, visto que não 

se trata de discussão de direito de ação, mas o teor da ação seria a 

cobrança de uma divida que estava sendo paga, é o que torna a atitude 

indevida. 2.3. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a 

titulo de dano moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim 

abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização. Dispõe o 

Código Civil Brasileiro: "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." Tal artigo nos 

fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil 

no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo 

é possível concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, 

decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano 

moral passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a 

lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o 

sofrimento por ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, 

lesão esta que entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao 

contrário do asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou 

sim abalo moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser 

verificada a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, situação econômica da ofensora e ofendida a, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 1.000,00 (um mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada ELVIRA LELIS DE SOUSA a 

pagar a quantia de a pagar quantia de R$1.000,00 (um mil reais) a titulo de 

indenização por danos morais a Reclamante OLGA MATOS DA SILVA 

SOUSA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002069-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002069-03.2017.811.0008 Pólo Ativo: JOAO DA SILVA VILELA 

Pólo Passivo: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma o 

reclamante que através de uma reforma realizada, descobriu a 

inexistência da rede de esgoto em sua residência, porém desde quando 

se mudou paga pelo serviço como se fosse disponibilizado, diante deste 

fato dirigiu-se a ré para restituir a quantia paga, o qual foi negado, por isto 

ingressou com a presente. A Reclamada em contestação alega que 

ofereceu ao autor o desconto nas faturas posteriores o qual não foi aceito 

pelo mesmo, de modo que não pode ser responsabilizada. Foi concedida 

liminar determinando a reclamada a suspensão da cobrança da rede de 

esgoto do autor. Pois bem, inicialmente a reclamada não comprova que 
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ofertou ao autor o abono nas faturas subsequentes a descoberta do 

defeito, e ainda conforme estipula o Código do Consumidor, cabe ao 

mesmo a opção de trocar pelo serviço (abono), ou restituir, o que não foi 

realizado pela ré. 3.1.DANOS MATERIAIS No que tange a cobrança de 

valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado 

para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos 

moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 

Com efeito, entendo que a autora deve ter restituído os valores cobrados 

indevidamente. Verifico que foram descontadas R$1.676,59( um mil, 

seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) que 

devem ser devolvidas em dobro. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que a cobrança indevida por serviço que nunca fora 

disponibilizado é atitude ilícita. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 

(sete mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada ÁGUAS DE BARRA DO 

GARÇAS, a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados aos Reclamante JOAO DA 

SILVA VILELA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a Reclamada à restituir o indébito a 

Reclamante que consiste no valor de R$ 1.676,59 (um mil, seiscentos e 

setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), em dobro, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEISSA NATIELI SOUSA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000043-95.2018.811.0004 Pólo ativo: GEISSA NATIELI SOUSA 

NERES Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, oriunda de cessão 

de crédito, apresentando DOCUMENTOS, objetos de sessão de crédito 

com o Banco do Brasil, como CONTRATO que comprovam a origem da 

divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000013-60.2018.811.0004 Pólo Ativo: JACO NERES DA SILVA 

Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a Reclamada. 

Na contestação a Reclamada impugna genericamente as alegações 

iniciais, aduzindo que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao pedido de 

reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte reclamada 

consistente em manter o nome do reclamante restrito indevidamente, 

caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, reparação por 

dano moral. Entretanto, em análise ao documento juntado pelo próprio 

autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do registro por 

parte da requerida, já existiam anotações preexistentes. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001383-11.2017.811.0004 Pólo Ativo: ADEVALDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 
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artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA PARA RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO 

ESPECIAL E CONDENATORIA DE AVERBAÇÃO, onde em resumo, o autor 

alega que passou em concurso público para a função de motorista, mas 

que sempre desempenhou a função de técnico em radiologia, recebendo 

todos os benefícios do citado cargo. No entanto, não houve a averbação 

do serviço, com o devido desvio de função, vez que pretende 

aproveitar-se da aposentaria especial que o cargo oferece, mas ainda é 

reconhecido como motorista, buscando seu reenquadramento funcional. O 

Munícipio em sua contestação, impugna genericamente os fatos iniciais 

alegando que o pedido do autor é inconstitucional, pugnando pela 

improcedência. Pois bem, o direito pleiteado pelo autor, não assiste razão. 

Antes de explanar sobre o assunto, trago aos autos voto do AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 170794/2014 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO, Voto da EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO(RELATORA): Egrégia Câmara: Como relatado, 

trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Josélio 

Fernandes Luna contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de 

tutela na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c 

Obrigação de Fazer movida em face do Estado de Mato Grosso, em que 

busca a suspensão dos efeitos da Portaria nº. 4/2011, e a sua imediata 

reintegração no cargo de Oficial de Justiça na Comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT, e o pagamento de todas as remuneraçõesretroativas desde 

a data de seu afastamento. Registra-se que nesta fase recursal cumpre 

tão somente a analise do acerto ou não da decisão que indeferiu a 

antecipação da tutela na ação declaratória, sob pena de supressão de 

instância. Como cediço, para a antecipação da tutela, nos termos da regra 

processualista civil, exige-se a presença além da possibilidadede lesão 

grave ou de difícil reparação, a prova inequívoca que convença da 

verossimilhança das alegações do requerente. No caso, não restou 

demonstrada o direito do recorrente de se ver restabelecido na função a 

qual ocupava, em desvio de função. Isto porque não há evidências de 

direito para manter o agravante no cargo de oficial de justiça pelas simples 

consolidação do tempo, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça tem 

entendimento assente de que não há falar emconvalidação de ato ilegal. 

Como bem ressaltou o magistrado singular, se trata de situação precária, 

de natureza meramente transitória, e sob a ótica dos institutos do regime 

jurídico administrativo, para o cancelamento do ato precário (Portaria nº 

42/2010/DF), que nomeou o agravante, basta a simples análise da 

conveniência e oportunidade da própria administração, que no caso 

entendeu pela revogação do ato de nomeação, motivado pela notificação 

do Conselho Nacional de Justiça, quanto à proibição de desvio de função, 

como esclarecido pelo próprio agravante. Consignou o magistrado 

singular: “Dos atos administrativos que instruem a inicial observo que 

houve apenas uma DESIGNAÇÃO para que o autor, técnico judiciário, 

atuasse fora dos misteres próprios do seu cargo o que, a princípio, não 

importa no reconhecimento da titularização de outro cargo senão aquele 

para o qual foi aprovado em concurso público. Sem pretender entrar no 

mérito da demanda, mas sendo assim constado pela análise dos 

documentos que instruem a inicial, cuida-se a designação de um ato 

precário, de natureza meramente transitória. Sob a ótica destes institutos 

do regime jurídico administrativo, para o cancelamento do atacado ato 

bastaria a simples análise da conveniência e oportunidade da própria 

administração, que entendeu não ser mais adequado que se preservasse 

aquela situação, de sorte que ela foi revogada. Devo consignar que o 

presente feito não ataca o ato em si. Não afirma sua nulidade ou 

anulabilidade, tanto é que não se questionou nada do que se dera 

preteritamente. No caso, a parte autora alega a convalidação da sua 

colocação no cargo de oficial de justiça, ante a ocorrência da decadência 

amparada pelo art. 54 da Lei nº 9.784/99Pois bem, anoto que a decadência 

tem justificativa quanto a Administração proclama um direito e outorga a 

alguém, por extensão, um direito que tenha caráter perene. Se, por 

exemplo, o autor fosse nomeado (e não penas designado) para o cargo 

de oficial de justiça a invalidade poderia ser purgada pela passagem do 

tempo. No caso, a ele foram permitidas aquelas funções, e ainda que não 

houvesse uma definição temporal prévia, era perfeitamente claro que isso 

se dava em caráter transitório.” Da mesma forma, no que se refere à 

demonstração do risco iminente de lesão grave e de difícil reparação pelo 

agravante, também não se colhe da instrução, situação de dano potencial 

temido (periculum in mora), considerado que oato de revogação (Portaria 

nº 04/2011-DF,remota à data de 07 de fevereiro de 2011, e a ação foi 

distribuída em 20-09-2014 (fl. 24-TJ). No caso acima transcrito, a 

desembargadora entendeu por manter a liminar indeferida, em uma 

situação onde o funcionário público exerceu por anos função diversa da 

aprovada e concurso, e o entendimento, bem como mencionado (grifos), 

inclusive no STJ, é de que não há que se falar em convalidação, visto que 

trata-se de uma necessidade da administração pública, não ensejando 

direito de convalidação de cargo, e tampouco prejuízo, visto que no 

período do exercício do cargo diverso, o funcionário devidamente recebeu 

pelo serviço desempenhado. Ainda, trazemos os seguintes 

entendimentos: RECURSO ORDINARIO – SERVIDOR CONCURSADO – 

DESVIO DE FUNÇÃO – DESNECESSIDADE DE NOVO ENQUADRAMENTO – 

DIFERENÇAS SALARIAS DEVIDAS. Não há necessidade de novo 

enquadramento do servidor público, desviado de suas funções, para que 

tenha direito de receber vencimentos compatíveis com a real função que 

desempenhou. O que não se admite é o reenquadramento sem prévio 

concurso público. Entendimento sedimentado em torno da OJ 125 da 

SBDI-1 do C.TST. Recurso não provido. RECURSO ORDINARIO – HONORÁ 

(TRT-15 – RO: 52094 SP 052094/2012, Relator: LUIZ JOSÉ DEZENA DA 

SILVA, Data de Publicação: 13/07/2012). APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. Servidora concursada para o 

cargo de Auxiliar de Serviços Gerais que passou a exercer a função de 

Auxiliar de Consultório Odontológico. Ocorre desvio de função quando o 

servidor público, provido em determinado cargo, passar a exercer 

funções de outro melhor remunerado sem a previsão legal e sem a 

correspondente contraprestação. O reconhecimento do desvio de função 

exige prova concreta e efetiva do desempenho de atribuições de cargo 

diverso. O servidor público desviado de suas funções, após a 

promulgação da Constituição, não pode ser reenquadrado, mas tem direito 

ao recebimento, como indenização, da diferença remuneratória entre os 

vencimentos do cargo efetivo e os daquele exercido de fato. Indenização 

a fim de evitar o locupletamento indevido da Administração. Sentença 

mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – APL: 00048263920138260576 SP 

0004826-39.2013.8.26.0576, Relator: Ronaldo Andrade, Data de 

Julgamento: 06/05/2014, 3º Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

0/05/2014). Como visto nos entendimentos jurisprudenciais citados acima, 

não há qualquer possibilidade de ter reenquadrado o servidor desviado de 

suas funções, a única possiblidade é o recebimento de acordo com o 

cargo desempenhado, o que conforme descrito na inicial, o autor recebe 

devidamente a gratificação de acordo com a função desempenhada, qual 

seja técnico em radiologia. No caso, as únicas formas de provimento dos 

cargos públicos é por promoção ou aproveitamento, de um servidor que 

não tenha se aposentado ou sofrido nenhuma impossibilidade, o que não 

se enquadra em nenhuma das hipóteses descrita nos autos, não podendo 

assim haver nenhum reenquadramento. Sendo assim, os pedidos do autor 

não poderão ser acolhidos, sendo certo que a função desempenhada está 

de acordo com as determinações legais, bem como entendimentos 

jurisprudências, de acordo com a necessidade da Administração Pública. 

Dessa forma, os pedidos iniciais não podem ser acolhidos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 133 de 763



Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1005324-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DOS SANTOS OAB - 030.455.291-78 (REPRESENTANTE)

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA VARA CÍVEL 

DE CÁCERES- FAMÍLIA E SUCESSÕES Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

16469654, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar, para que informe o endereço atual do 

requerido. Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Jackline Márcia Dias Tingo Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 164785 Nr: 1915-98.2014.811.0006

 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: VBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALVARES CAMPOS - 

OAB:1.127-A, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

OAB:12.961

 Vistos etc.

Ante o teor de certidão do Sr. Oficial de justiça de fls. retro, intime-se os 

advogados constituídos pelo requerente em fls. 238, para que cumpra as 

determinações de fls. 271, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 160010 Nr: 7788-16.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA, JIVANIR DE 

OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO MATIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o lapso de tempo decorrido desde a última intimação, intime-se a 

parte autora através de advogado constituído em fls.109, para que cumpra 

a decisão de fls. 107, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 92213 Nr: 7332-08.2009.811.0006

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DONIZETI FRANCISCHETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SUZANA PANSANI MINTO 

FRANCISCHETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA 

DE SOUZA - OAB:13.222, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, 

MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, CLÓVIS MARTINS SOARES - OAB:7414, 

JOSÉ THADEU DOS SANTOS MESQUITA - OAB:7836

 .Desta forma, verifico a inexistência do citado vício na decisão atacada, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.Posto 

isso, REJEITO os embargos de declaração interpostos, mantendo-se 

incólume a referida decisão e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos.Ademais, quanto à sustentação do Embargado de 

aclaramento no tocante à partilha da dívida do casal comprovada às fls. 

23, de igual modo não merece acolhimento, haja vista que tal ponto foi 

devidamente analisado e fundamentado na sentença retromencionada, 

mais precisamente nos parágrafos 4 e 5 de fl. 270.Por fim, apesar de não 

haver, uma contradição, omissão, obscuridade na sentença embargada, 

observo, a existência de erro material, a qual deve ser sanada, ‘ex 

ofício’.Assim, nos termos do art. 494, I, do NCPC, a fim de sanar erro 

material, onde se lê: ‘Sem custas, uma vez que a requerida é beneficiária 

da Justiça Gratuita.’, leia-se: Condeno a requerida ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, que fixo proporcionalmente em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, declarando suspensa, todavia, 

sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.”.No mais, persiste a sentença tal como está lançada.Intime-se.As 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 159998 Nr: 7776-02.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CASTELLA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÍDIO ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 622, inciso II, do CPC, 

removo o Sr. Ricardo Castella Cardoso do cargo de inventariante e, por 

consequência, nomeio em substituição o Sr. Gabriel Castella Cardoso, 

independentemente de termo de compromisso.Dando-se prosseguimento 

ao feito, intime-se o inventariante ora nomeado, pessoalmente e via 

advogado constituído nos autos, para, no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir 

as determinações de fls. 21/22.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 31098 Nr: 1051-12.2004.811.0006

 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: ROQUE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150, Natália Biselli Cordeiro - OAB:19.262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante teor de certidão de fls. retro, intime-se a parte autora através de 

advogado constituído para que acoste aos autos os documentos 

requeridos em determinação de fls. 177, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o tempo e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 142400 Nr: 185-23.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLDA, JLDA, PLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT, JACQUES SOUTO DA COSTA E FARIA - 

OAB:389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor de certidão de fls. retro, intime-se o patrono habilitado dos 

requerentes para que manifeste-se nos autos retificando ou ratificando as 

primeiras declarações acostadas aos autos ( fls.53/57), no prazo de 10 

(dez) dias.

 Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 36945 Nr: 2540-84.2004.811.0006

 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: ANA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - OAB:15734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, intime-se a 

autora dar prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Após conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 18069 Nr: 2674-19.2001.811.0006

 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: ARJDC, TMPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMJDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066, PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - 

OAB:11483, REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação constante na petição de fls. 627, intimem-se 

as herdeiras Carol e Camila, para que forneçam seus dados ao 

inventariante, para viabilizar os documentos necessários à conclusão do 

inventário, no prazo de 20 (vinte) dias.

Decorrido o prazo, intime-se o inventariante, para comprovar o 

cumprimento intergal da decisão de fls. 615.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 187036 Nr: 6370-72.2015.811.0006

 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: CAMDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Embora tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, tendo 

sido determinado às partes que apresentassem previamente o rol de 

testemunhas (fls. 48), a parte autora não se manifestou, tendo seu 

advogado se limitado a apresentar seu atual endereço (fls. 61).

Portanto, diante da ausência de apresentação do rol de testemunhas, o 

que demonstra a ausência de interesse, indefiro a produção de prova 

testemunhal.

Intime-se, via DJE.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 63146 Nr: 649-23.2007.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE ARRUDA JUNIOR, MARIA 

AUXILIADORA DE ARRUDA PIRES, SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA 

NETO, MARIA DE LOURDES DE ARRUDA MOURA, JOILZA MARIA GARCIA 

DE ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOISA GARCIA DE ARRUDA, JOAQUIM 

GOMES DE ARRUDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Joaquim Gomes de 

Arruda Junior, contra sentença proferida às fls. 156/157.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Em primeiro, recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos.

No mérito, razão assiste o Embargante.

Apesar de não haver, propriamente, uma contradição, omissão, 

obscuridade na sentença embargada, observo, a existência de erro 

material.

No caso dos autos, foi mencionada como inventariante pessoa alheia ao 

feito, bem como o formal de partilha mencionado na referida sentença não 

condiz com os autos, de sorte que se impõe o acolhimento dos presentes 

embargos.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a 

sentença proferida às fls. 156/157, por consequência, para sanar o erro 

material na sentença de fls. 156/157, onde se lê: ‘sendo nomeada 

inventariante a Sra. Ida Messias da Silva’, leia-se: ‘ sendo nomeado 

inventariante o Sr. Joaquim Gomes de Arruda’; onde se lê: ‘a partilha ID 

5496384', leia-se: 'a partilha de fls. 130/135'.

Quanto ao mais, a sentença permanece tal como está lançada.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 91206 Nr: 6362-08.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA EGUES DE MACEDO - 

OAB:12657, RAQUEL MENDES DOS SANTOS - OAB:13063/MT, THIAGO 

CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Maria Catarina 

Cebalho em desfavor de Guardino Alves de Almeida, ambos qualificados 

nos autos.

Pretende a requerente autorização judicial para a adjudicação de 96 

(noventa e seis) semoventes descritos em fls. 148 em seu favor.

 Intime-se o executado para manifestar se concorda com o pedido de 

adjudicação formulado pela credora às fls. 164/165, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de concordância tácita, nos termos do art. 876, § 

1°, do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao INDEA conforme já determinado, informando acerca da 

penhora dos referidos semoventes, e autorize à credora a realizar todos 
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os procedimentos necessários para a Transferência do gado penhorado 

em favor da requerente a fim de satisfazer o crédito devido.

Decorrido o prazo mencionado sem manifestação da parte requerida, 

expeça-se auto de adjudicação dos semoventes descritos às fls.148 em 

favor da requerente Maria Catarina Cebalho, nos termos do art. 877, § 1°, 

do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido formulado para penhora dos proventos do requerido no 

valor de 30% do salário, pelos fundamentos expostos em decisão de fls. 

163.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 193863 Nr: 10665-55.2015.811.0006

 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: MIB, AIMVB, BIMVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...)Tendo em vista que os filhos encontram-se sob a guarda 

fática da autora, desde a separação do casal, e a fim de garantir o 

princípio do melhor interessse da criança, concedo a guarda provisória 

dos adolescentes Adriana Izadora Mariano Veronez Braga e Bruno Iuri 

Mariano Veronez Braga à genitora, Maria Izabel Braga.Verifico que o 

estudo psicossocial acostado às fls. 84/85 demonstra a dificuldade 

financeira enfrentada pela autora, diante das necessidades dos 

adolescentes, vez que a filha Adriana é portadora de síndrome de down e 

glaucoma congênito e o filho Bruno foi diagnosticado com toxoplasmose e 

hiperatividade. Ademais, os documentos que acompanharam a inicial 

comprovam que o requerido é empreendedor, atuando no ramo de 

transporte de carga (fls. 37/39), o que demonstra sua capacidade 

econômica.Dessa forma, elevo o valor dos alimentos provisórios para o 

montante de 2 (dois) salários mínimos, atualmente correspondente a R$ 

1.908,00 (mil, novecentos e oito reais), que deverão ser pagos até o dia 

10 de cada mês, por meio de depósito na conta da autora, a partir da 

intimação do requerido, além do custeio de metade de eventuais gastos 

com medicamentos, despesas médicas e material escolar. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 2018 às 

13h30min.Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de 

advogados.Advirta-se que caberá aos respectivos advogados intimar 

suas testemunhas para comparecimento em juízo nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil.Destaca-se que somente será realizada a 

intimação das testemunhas pelo juízo nas hipóteses previstas no art. 455, 

§4º, do CPC.Intime-se pessoalmente o requerido, por meio de carta 

precatória. Ciência ao Ministério PúblicoCumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 20363 Nr: 1398-16.2002.811.0006

 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: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a penhora do imóvel matricula n. 5.285 ter restado frutífera 

(fls. 385/387) intime-se a parte credora através de advogado constituído 

para que requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005931-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. C. G. (RÉU)

M. D. C. G. (RÉU)

M. D. C. G. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS PROCESSO n. 

1005931-39.2018.8.11.0006 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: 

[Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: TEREZA ALVES PEREIRA Endereço: RUA AVELINO CUNHA, 

S/N, JARDIM GUANABARA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA DA COSTA GOMES Endereço: desconhecido 

Nome: NICE DA COSTA GOMES Endereço: desconhecido Nome: MARILZA 

DA COSTA GOMES 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, 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 

declaratória de união estável post mortem ajuizada por Tereza Alves 

Pereira, em desfavor de MARIA DA COSTA GOMES, NICE DA COSTA 

GOMES e MARILZA DA COSTA GOMES, filhas de ANASTÁCIO ALVES 

DOS SANTOS DECISÃO: Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Tendo em 

vista que as tentativas de localização dos endereços via INFJUD/SIEL 

restaram infrutíferas, citem-se as requeridas via edital para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 335, inciso III, com as advertências do art. 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, sem manifestação da parte requerida, 

vejo necessária a nomeação de curador especial. Assim, considerando a 

regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil, nomeio-lhes desde já, curador especial, o NPJ/UNEMAT, que deverá 

ser intimado para apresentar contestação no prazo legal, ficando 

consignado que no exercício do múnus público não se aplica o ônus da 

impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do 

artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, contestação 

genérica. Com a apresentação de resposta e devidamente certificado, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Em 

seguida, à conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 22 

de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito 

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, LUCELY 

BARROSO RAMSAY CAIXETA, digitei. Cáceres , 12 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 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006308-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. B. (AUTOR(A))

L. C. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. Q. (RÉU)

M. R. B. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS PROCESSO n. 

1006308-10.2018.8.11.0006 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[Casamento]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

MARCOS ROBERTO BIANCHINI Endereço: Rua Jauru, s/n, Cavalhada, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: LUCIENE CASTILHO QUEIROZ 

Endereço: Rua Jauru, s/n, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: MARCOS ROBERTO BIANCHINI Endereço: Rua 

Jauru, s/n, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: LUCIENE 

CASTILHO QUEIROZ Endereço: Rua Jauru, s/n, Cavalhada, CÁCERES - MT 

- CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da presente ação, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO COM DATA 

RETROATIVA, ajuizada por MARCOS ROBERTO BIANCHINI e sua esposa 

LUCIENE CASTILHO QUEIROZ DECISÃO: Vistos etc. Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se 

o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Citem-se eventuais terceiros interessados via edital com prazo de 30 

(trinta) dias. Decorrido o prazo do edital e devidamente certificado, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Cáceres, 12 de novembro 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito 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, LUCELY BARROSO RAMSAY 

CAIXETA, digitei. Cáceres , 12 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.

Sentença

Sentença 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. Trata-se de Alvará 

Judicial proposto por Maria Erli Dorigo, Ana Lucia Mattiello Miranda, Carlos 

Alberto Mattiello Sobrinho, Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva, Lize 

Mattiello Oliveira, Vivian Vieira Mattiello Alexandre no intento de obter 

autorização judicial para transferência do automóvel Renault Logan, placa 

OAX-0450, ano 2011/12, cor cinza, de propriedade do “de cujus” Ilmo Luiz 

Mattiello para a cônjuge supérstite Maria Erli Dorigo. Narram os 

requerentes, em síntese, que o “de cujus” deixara tão somente o 

automóvel supracitado e que concordam os herdeiros que seja transferido 

para a cônjuge supérstite Maria Erli Dorigo. Consta dos autos a renúncia 

mediante termo judicial de Ana Lucia Mattiello e Carlos Alberto Mattiello 

Sobrinho (ID 12313564, Vivian Vieira Mattiello Alexandre (ID 12525177), 

Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva (ID 15607845) e Lize Mattiello (ID 

16334075). Certidão de inexistência de quaisquer outros bens em nome do 

“de cujus” (ID 16087487). É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que há nos autos demonstração de que a requerente é 

efetivamente herdeira do “de cujus”, consoante se observa por meio dos 

documentos que instruíram a exordial. É certo que se afigura possível a 

concessão de alvará no caso em análise, haja vista que se trata de 

questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos documentos já 

acostados. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado: "PEDIDO DE 

ALVARÁ – Decisão que ordenou a emenda da inicial para conversão do 

feito para ação de inventário – Desnecessidade – Concordância dos 

herdeiros com a venda de automóvel popular usado (GM Celta), bastante 
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antigo (ano 2007), de baixo valor e sobre o qual não consta qualquer ônus 

– Único bem deixado pela ‘de cujus’ – Inteligência do art. 666 do CPC – 

Precedentes – Prosseguimento do pedido, tal como ajuizado, que se impõe 

– Recurso provido. (TJ-SP – AI: 20575031820188260000 SP 

2057503-18.2018.26.0000, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 

17/08/2018, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/08/2018).” Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, autorizando 

Maria Erli Dorigo a realizar a transferência do automóvel Renault Logan, 

placa OAX-0450, ano 2011/12, cor cinza de propriedade do “de cujus” Ilmo 

Luiz Mattiello para si. Sem custas, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos 

termos do art. 98, §3º do CPC. Após transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 12 de novembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004604-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANA DE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 12 de fevereiro de 2019 às 13:00hs, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 12 de outubro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003696-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA CORREA DANTAS LIMA (AUTOR(A))

JOSE RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MASSAD DE BRITO OAB - MT25302/O (ADVOGADO(A))

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON SOARES DE CARVALHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000054-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA HERMOZA CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAMOS DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000054-89.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

DELMA HERMOZA CEBALHO RÉU: ANTONIO RAMOS DE MORAES 1 - 

Diante do momento processual do feito, DETERMINA-SE que as partes 

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, 6 de novembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001176-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA (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:

INACIO DOURADO RODRIGUES (RÉU)

ANATALIA DA COSTA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001176-69.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENEDITA DA SILVA RÉU: INACIO DOURADO RODRIGUES, ANATALIA DA 

COSTA RODRIGUES 1 - Considerando que a parte requerente não 

comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço 

dos requeridos Inacio Dourado Rodrigues e Anatalia da Costa Rodrigues, 

INDEFERE-SE tal pedido (id. 16224100). Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

a busca de endereços, apenas quando houver demonstração pela parte 

interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis quando a 

informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas 

diligências em busca das informações – que são de seu único e exclusivo 

interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, 

cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas. 2 - 

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

apresentar o endereço atualizado dos requeridos, visando a sua citação, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 3 - Após, 

CONCLUSOS. 4 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 6 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003475-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA BALBINO FIDELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003475-19.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADELINA BALBINO FIDELIS RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 1 - 

Diante do momento processual do feito, DETERMINA-SE que as partes 

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, 6 de novembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000869-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI CANDIDO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000869-86.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

GESSI CANDIDO RODRIGUES RÉU: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO 

MULTIPLO 1 - Diante do momento processual do feito, DETERMINA-SE que 

as partes 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, 6 de 

novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001478-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PARISI GIULIANO (REQUERENTE)

MARCELO WEISSHEIMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001478-35.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARCELO WEISSHEIMER, PARISI GIULIANO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. 1 - DEFERE-SE a justificativa apresentada nos 

ids. 13585162 e 13585148. 2 - PROCEDA-SE novo agendamento de 

audiência de conciliação e mediação pelo CEJUSC. 3 - No mais, 

CUMPRAM-SE as demais determinações contidas na decisão de id. 

11639744. 4 - INTIMEM-SE. 5 - ÀS PROVIDÊNCIAS. CÁCERES, 6 de 

novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002137-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FARIA VIEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. JOSE BARRETO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002137-10.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE FARIA VIEIRA FILHO RÉU: S. JOSE BARRETO - ME 1 - Diante do 

momento processual do feito, DETERMINA-SE que as partes 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, 6 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006283-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLANE DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso a parte requerida o 

cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação 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. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida oferecer embargos e caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 5 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – 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. 10 – INTIME-SE. CUMPRA-SE Cáceres-MT, 12 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000713-30.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA EXECUTADO: ASCENCIO 

FRANCO DOS SANTOS 1 - INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da petição e documento de 

ids. 16334906 e 16334907. 2 - Após, CONCLUSOS. 3 - CUMPRA-SE. 

CÁCERES, 7 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000564-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000564-05.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE MARCIO DE ALCANTARA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 1 – INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

advogado, para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que o advogado da parte 

autora indique o endereço atualizado do seu cliente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

pressuposto regular de validade e perda superveniente do interesse de 

agir. 2 – Ainda, na exordial, a parte autora alega que fora apresentado 

requerimento administrativo à Seguradora demandada, contudo, não 

obteve resposta. Dessa feita, no mesmo prazo de 15 dias, deverá a parte 

autora apresentar o requerimento administrativo com a negativa da 

concessão da indenização pretendida ou que, ao menos, buscou a 

satisfação da pretensão de forma extrajudicial, sob pena de extinção do 

feito por falta de interesse de agir. 3 – Transcorrido o prazo acima, 

CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 07 de novembro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003522-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA BANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON LUIZ CLEVE KUSTER OAB - PR07919 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE MORAES ALAMINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003522-90.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PARANA BANCO S/A REQUERIDO: VAGNER DE MORAES 

ALAMINO 1 - Uma vez comprovado o recolhimento das diligências, 

CUMPRA-SE na íntegra o despacho de id. 14377362. 2 - INTIME-SE. 

Cáceres/MT, 07 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006293-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELIANNE SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LEAL DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006293-41.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DELIANNE SILVA DE JESUS RÉU: SILVANA LEAL DE MORAES 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 a Terceira Vara desta Comarca, promovendo-se as 

baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001463-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES OAB - MT18032/A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIR ARANTES PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001463-32.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: AMIR ARANTES PIRES 

1 – Intimada para efetuar o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária, bem como da diligência do Oficial de Justiça, a parte exequente 

quedou-se inerte (id. 15239761). Dessa feita, ante a inércia da parte 

interessada, DETERMINA-SE a devolução da presente missiva à Comarca 

de origem com as baixas e anotações de estilo. 2 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 08 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001859-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUTO SILVA PINTO OAB - GO24291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001859-77.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EXECUTADO: BRISA 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 1 - Considerando que até a 

presente data a executada não foi localizada para citação da pretensão 

executória, INTIME-SE a parte exequente para fornecer, no prazo de 15 

(quinze) dias, o atual endereço da mesma, sob pena de extinção. 2 - 

Após, CONCLUSOS. 3 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 8 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003789-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARRARO OAB - GO11818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TH1 COMERCIO E INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003789-62.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A REQUERIDO: TH1 

COMERCIO E INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1 – Diante da 

informação da Sra. Oficial de Justiça de id. 15139114 e tendo em vista o 
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caráter itinerante da carta precatória, REMETAM-SE os presentes autos 

para a Comarca de Rio Branco/MT a fim de que a diligência deprecada seja 

devidamente cumprida. 2 – OFICIE-SE ao Juízo Deprecante informando 

acerca da remessa. 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002619-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AHT COOLING SYSTEMS, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE MATTOS DO AMARAL FILHO OAB - SC37828 

(ADVOGADO(A))

DANIEL ROBERTO ZANONI FERNANDES OAB - SC35008 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASCIMENTO INDUSTRIA DE SORVETES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002619-89.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

AHT COOLING SYSTEMS, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA RÉU: NASCIMENTO INDUSTRIA 

DE SORVETES LTDA - ME 1 – A parte exequente pugnou pelo 

“prosseguimento do feito, com a ordenação de todos os atos posteriores à 

penhora destinados a satisfazer o valor da execução” (id. 11588513), 

bem como que seja “impulsionado o feito com os atos posteriores à 

penhora, os quais estão devidamente dispostos no art. 835 do CPC” (id. 

15258722). Contudo, não se vê pedido específico para o andamento da 

vertente execução. Não basta a indicação do artigo de lei, que traz uma 

pluralidade de atos processuais a serem realizados, mas é preciso que o 

pedido seja certo e determinado, devendo a parte exequente indicar, com 

precisão, o ato que reputa necessário para a satisfação do débito, 

notadamente porque a execução corre no interesse do credor. Dessa 

feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, notadamente 

manifestar quanto ao bem penhorado no id. 10021515, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. 2 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004171-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA COSTA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004171-89.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE FERREIRA DA COSTA FILHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 1 – INTIME-SE a parte autora por 

meio de seu advogado para justificar sua ausência perante a audiência de 

conciliação no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que o advogado da parte 

autora indique o endereço atualizado do seu cliente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

pressuposto regular de validade e perda superveniente do interesse de 

agir. 2 – Transcorrido o prazo acima, CONCLUSOS. 5 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 08 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004821-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

CHARLES PICAO MOURA (REQUERIDO)

RAFAELA PICAO MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004821-05.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP REQUERIDO: BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - EPP, RAFAELA PICAO MOURA, CHARLES PICAO MOURA 1 – Em 

atenção ao disposto no artigo 135 do Código de Processo Civil, CITEM-SE 

os sócios/requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como 

para requerer as provas que entender cabíveis. 2 – Após, venham os 

a u t o s  C O N C L U S O S .  3  –  S U S P E N D E - S E  o s  a u t o s 

1002439-10.2016.8.11.0006, a teor do que dispõe o art. 134, §2º do CPC. 

4 – CUMPRA-SE. CÁCERES, 8 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006335-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 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. 1 – 

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 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005091-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA DE SOUZA ARANGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005091-63.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ROSA MARIA DE SOUZA ARANGE 1 – Considerando que a parte autora 

apresentou novo endereço para tentativa de citação da parte demandada 

e localização do veículo, DEFERE-SE o pedido de id. 15132758, devendo a 

Secretaria de Vara expedir o necessário para cumprimento. 2 – 
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CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002477-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAURI FELIX DUTRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002477-51.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO AUGUSTO DA SILVA RÉU: DAURI FELIX DUTRA 1 – Considerando 

que a parte autora apresentou novo endereço para tentativa de citação da 

parte demandada, DEFERE-SE o pedido de id. 14726695, devendo a 

Secretaria de Vara expedir o necessário para cumprimento. 2 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004443-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA STEFANI ROCHA GARCIA (RÉU)

LUIZ DO AMARAL (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004443-83.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ODENILSON JOSE DA SILVA RÉU: LUIZ DO AMARAL, ANGELA STEFANI 

ROCHA GARCIA 1 – Por meio da petição de id. 16468157, a parte autora 

pugnou pela expedição de mandado para citação da parte ré, que estaria 

hospedada em um hotel nesta cidade até o dia 14/11/2018. Diante da 

informação apresentada, sem prejuízo da carta precatória já expedida nos 

autos, este Juízo DEFERE o pedido de id. 16468157. 2 – EXPEÇA-SE 

mandado para citação da parte ré no endereço indicado no id. 16468157, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar na localização do demandado 

inclusive no período noturno, caso necessário, como autoriza o § 2º do 

art. 212 do CPC. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002590-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

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: 

1002590-05.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ANALIA PINTO DE ARRUDA 

REQUERIDO: SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA Vistos etc. Nos termos do 

art. 145, §1º, do Código Processual Civil, dou-me por suspeita para atuar 

neste feito por motivo de foro íntimo. Remeta-se ao meu Substituto Legal, 

devendo ser observado pelo Sr. Gestor Judiciário. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cáceres, 12 de novembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000404-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE APARECIDA FERREIRA MILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000404-43.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BERENICE APARECIDA FERREIRA MILLA RÉU: TELEFONICA DATA S.A. 1 – 

INTIME-SE a parte autora por meio de seu advogado para justificar sua 

ausência perante a audiência de conciliação no CEJUSC, declinando 

especificamente as razões para o não comparecimento, acompanhadas 

da devida comprovação do alegado no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como para que o advogado da parte autora indique o endereço atualizado 

do seu cliente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por ausência de pressuposto regular de validade e perda 

superveniente do interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima, 

CONCLUSOS. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-15.2018.8.11.0006

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:

LAUDIENE TAVARES CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000035-15.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LAUDIENE TAVARES CUNHA 1 - Compulsando os autos, verifica-se que 

fora prolatada sentença homologatória no id. 12939660. Dessa feita,uma 

vez que não há qualquer diligência a ser realizada, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo, como determinado na aludida 

sentença. 2 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000410-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIO PINHEIRO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA CARLA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000410-84.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: HELVIO PINHEIRO DE PAULA EXECUTADO: LEANDRA 

CARLA FERNANDES 1 – Em que pese a manifestação da parte exequente 

(id. 16341201), não há nos autos qualquer comprovação de que foram 

realizadas diligências extrajudiciais no sentido de localizar o endereço da 

parte executada. Aliás, como já constou da decisão de id. 14756952, o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

a busca de endereços, apenas quando houver demonstração pela parte 

interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis quando a 

informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas 

diligências em busca das informações – que são de seu único e exclusivo 

interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, 

cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas. Logo, 

INDEFERE-SE o pedido de id. 16341201. 2 - Assim, INTIME-SE a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 142 de 763



exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o endereço atualizado 

para a localização da parte executada, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. 3 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das 

partes, CONCLUSOS. 4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000040-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ WILSON DE LIMA GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0020326A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000040-08.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUIZ WILSON DE LIMA GUSMAO REQUERIDO: UNIMED 

CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 1 – Compulsando os 

autos, verifica-se que a petição de id. 13186813, embora mencione a parte 

autora, não guarda qualquer relação com o objeto da vertente demanda. 

Dessa feita, PROMOVA-SE a exclusão da petição de id. 13186813 do 

presente feito. 2 – No mais, considerado o trânsito em julgado da 

sentença, certificado no id. 16153925, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003335-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RONALDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003335-19.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOSE RONALDO DA 

SILVA 1 - Uma vez decorrido o prazo de suspensão requerido no id. 

14734187, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

o endereço atualizado para localização do bem e da parte autora, visando 

a sua citação, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 2 - 

Apresentado novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para o 

cumprimento da decisão de id. 10630929. 3 - Caso não haja manifestação 

da parte, RETORNEM os autos conclusos. 4 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007864-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVENTUAIS HERDEIROS DE JOSÉ ÁVILA CINTRA e EURIDICE DOS 

SANTOS CINTRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007864-81.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS RÉU: EVENTUAIS HERDEIROS DE 

JOSÉ ÁVILA CINTRA E EURIDICE DOS SANTOS CINTRA 1 – Diante da 

petição de id. 13972650 e documentos seguintes, PROMOVAM-SE as 

alterações na autuação e distribuição a fim de constar, no polo passivo, 

Espólio de José Ávila Cintra e Eurídice dos Santos Cintra, representado 

pelo herdeiro Sebastião Augusto dos Santos Cintra. 2 – No mais, 

CUMPRA-SE a decisão de id. 11638060 na sua integralidade, devendo ser 

citado o herdeiro acima indicado, no endereço constante da petição de id. 

13972650. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006345-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (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 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 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. [2] 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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006349-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 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. 1 – 

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 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 
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deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006348-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 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. 1 – 

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 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006352-29.2018.8.11.0006

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:

FABIO GOMES DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 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. 1 – 

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 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres,15 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001343-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DAMIAO CARDOZO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001343-86.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PEDRO DAMIAO CARDOZO FILHO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, verifica-se que o 

parcelamento das custas fora quitado. 1 - Isto posto, RECEBE-SE a petição 

inicial, eis que preenche os requisitos dispostos nos art. 319 e 320, ambos 

do CPC. 2 - CITE-SE a parte liquidada para que, caso queira, apresente 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, desde logo, especificar de 

maneira justificada as provas que pretende produzir, (art. 336, do CPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, do CPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (CPC, art. 509, § 4º). 3 - Apresentada contestação ou 

decorrido o prazo para tanto, INTIME-SE o liquidante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar de maneira justificada, as 

provas que pretende produzir. 4 - Por fim, compulsando os autos, 

verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, de modo 

que, diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

INVERTE-SE o ônus da prova, com fundamento no art. 6°, inciso VIII, do 

CDC, e determina-se que a liquidada apresente os comprovantes de 

pagamentos realizados pelo liquidante relativamente a quantidade de 

contas adquiridas. 5 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 12 de novembro de 2018. 

Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002439-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002439-10.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP EXECUTADO: BRISA COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que a 

parte exequente efetuou com o ingresso do Incidente de Desconsideração 

de Personalidade Jurídica da executada, estando equivocada a certidão 

de id. 15260255. 1 - PROCEDA a secretaria da vara com a associação dos 

autos 1004821-05.2018.8.11.0006 a este feito. 2 - SUSPENDE-SE os 

presentes autos até o fechamento do deslinde do incidente acima 

mencionado. 3 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 12 de novembro de 2018. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007020-34.2017.8.11.0006

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:

JONISON GUILHERME TOLEDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007020-34.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS REQUERIDO: JONISON GUILHERME TOLEDO DA SILVA 1 - 

Compulsando os autos, verifica-se a possibilidade de acordo. Com isto, 

utilizando-se o disposto no art. 3°, § 3°, do CPC, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecerem 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública. 2 - Considerando que a parte requerida é assistida pela 

Defensoria Pública, INTIME-SE pessoalmente o demandado para 

comparecimento à solenidade, nos termos do art. 186, § 2°, do CPC. 3 - 

INTIMEM-SE. 4 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 12 de novembro de 2018. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000169-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000169-42.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BMG 1 - INTIME-SE a parte 

requerente para que, caso queira, apresente réplica no prazo de 15 

(quinze) dias. 2 – Na sequência, INTIMEM-SE as partes, sobretudo a parte 

autora, para que especifiquem as provas que efetivamente pretendem 

produzir, justificando detalhadamente a pertinência para cada meio 

probatório requerido 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. 

CÁCERES, 12 de novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006295-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA COSTA TAKAKUA DONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA COSTA TAKAKUA DONINI OAB - PR46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006295-11.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: FLAVIA COSTA TAKAKUA DONINI EXECUTADO: SIPAL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 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 a Terceira Vara 

desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 141121 Nr: 10781-03.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDMO, MDMOX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA LUIZA DE MATOS 

PALMIERE - OAB:12.053/MT, MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE - 

OAB:12053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, compareça 

nesta escrivania da 2ª Vara Cível para efetuar a retirada da Certidão 

solicitada para fins de Protesto que encontra-se confeccionada e 

acostada na capa do feito em testilha. Outrossim que o autor manifeste no 

processo promovendo seu andamento, pleiteando o que entender de 

direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 14661 Nr: 644-11.2001.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUJIYAMA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS VERDES 

MARES LTDA, UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO JUDICIAL

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 10 dias, 

manifestem com relação ao teor do cálculo judicial juntado ao feito pela 

Contadoria do Juízo (fls. 633/636), pleiteando o que entenderem de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 223998 Nr: 9935-73.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ & CASTARDELO LTDA, JOSE FALEIROS 

GASTARDELO, MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VITOR MARTINS CUNHA 

- OAB:14.000, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que as apelações interpostas pelas partes apelantes integrantes 

da lide são tempestivas (fls. 107/122 e fls. 123/143).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que as partes 

apeladas integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, no prazo 

legal, apresentem contrarrazões ao recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 96594 Nr: 1657-30.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ & CASTARDELO LTDA, JOSE 

FALEIROS GASTARDELO, MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ

 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: DANILO CUNHA - OAB:14008, 

WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Analisando os autos verifica-se que a parte executada JOSÉ FALEIROS 

GASTARDELO, QUEIROZ E GASTARDELO - LTDA e MARIA APARECIDA 

DA SILVA QUEIROZ foram cientificados acerca da presente demanda, 

tendo em vista que compareceram no processo via manifestação (fls. 

134/141). Com efeito impulsiono o feito 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 para o 

andamento da execução, sob pena de arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189132 Nr: 7689-75.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINACIAMENTOS S/A, RICARDO NEVES 

COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE E CASTRILLON DUARTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA SILVA CARVALHO 

- OAB:OAB/MT10.627

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Atento aos autos verifica-se que o prazo solicitado pelas partes expirou 

(fls. 66 e ss.). Com efeito impulsiono o feito para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com o intuito de que, 

no prazo de 15 dias, manifestem no processo, notadamente informando 

acerca do adimplemento da obrigação, bem como, requerendo o que 

entenderem de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 96743 Nr: 1807-11.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTADOS-NÃO PAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

VANDERLEI ALVES DE MATTOS, MARCELO DE OLIVEIRA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUE TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:OAB/SP 357.590, CLAUDIO LUIZ LOMBARDI - 

OAB:18577/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, tendo em vista 

que o prazo solicitado via petição (fls. 184/187) findou-se.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 146900 Nr: 5163-43.2012.811.0006

 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): NEMIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546 MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT, RENAN 

NADAF GUSMAO - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 CARTA Nº 412/2017

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146900 Nr: 5163-43.2012.811.0006

 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): NEMIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546 MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT, RENAN 

NADAF GUSMAO - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Posto isso, este Juízo DEFERE o pedido de arresto pelo sistema 

"BACENJUD" até o valor da execução (fl.94) devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Caso exitosa a tentativa 

de constrição do item 1, PROMOVA-SE a vinculação do valor arrestado 

aos vertentes autos.3 – Após, CONCLUSOS para demais deliberações. 4– 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cáceres/MT, 02 de abril de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002701-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO VALE GARCIA OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDISON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MILENE ALVES GARCIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

TATIANE DE BARROS RAMALHO OAB - MT13933-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (RÉU)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002701-57.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DO VALE GARCIA OLIVEIRA, EDISON DE OLIVEIRA, MILENE 

ALVES GARCIA DE OLIVEIRA RÉU: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS LTDA I - 

Relatório Trata-se de Ação Anulatória de Cláusula Contratual cumulada 

com Pedido de Obrigação de Não Fazer e Ressarcimento de Valores com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MARIA JOSE DO VALE GARCIA 

OLIVEIRA e EDISON OLIVEIRA em desfavor de UNIMED CACERES - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES 

LOJISTAS DE CACERES. ambos qualificados nos autos. Aduz os 

requerentes que a UNIMED CACERES anunciou à CDL a realização de 

ofício de reajuste de 85% (oitenta e cinco por cento) a partir de dezembro 

de 2016 no plano dos autores, alegando ser extremamente abusivo tal 

aumento. Tutela de urgência deferida no id. 4682389. As requeridas foram 

citadas nos ids 4729450 e 4729470. Audiência de mediação e conciliação 

de id. 6112095, à qual restou infrutífera. Contestação e documentos 

apresentados pela requerida UNIMED CACERES - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO nos ids. 6124909, 6124914, 6129419, 6124924, 

6124927, 6124931 e 6124937, requerendo a improcedência da ação, ante 

a inexistência de abusividade no reajuste ocorrido. Impugnação à 

contestação de id. 9644871. Despacho de id. 9575873, determinando a 

especificação de provas. Petição da requerida CDL de id. 9828019, 

pugnando pelo depoimento pessoal das partes. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece relato. Passa-se a decidir. 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. Não havendo outras 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. Além disso, nota-se que, para 

a resolução do caso em tela prescinde de colheita de provas orais, visto 

que a sua análise depende apenas do direito objetivo com base nas 

provas documentais acostadas aos autos. Sendo assim, com fundamento 

no art. 355, inciso II do Código de Processo Civil, cabível o julgamento 

antecipado da pretensão formulada pelos autores. Compulsando os autos, 

verifica-se que a requerida CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

CACERES não apresentou contestação, motivo pelo qual DECRETA-SE A 
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SUA REVELIA, porém sem aplicar-lhe seus efeitos, conforme disposto no 

art. 345, I, do CPC. Feitas estas considerações, passa-se a análise do 

mérito. 2.1 - Da inversão do ônus da prova Diante da hipossuficiência da 

parte autora, nos termos do art. º, VIII, do CDC, INVERTE-SE o ônus da 

prova, cabendo às requeridas comprovarem fato impeditivo, modificativo, 

ou extintivo dos requerentes. Pois bem, este juízo entende que os 

documentos carreados nos autos são suficientes para demonstrar a 

existência ou não de abusividade com relação ao reajuste no plano dos 

autores. 2.2 - Da abusividade no reajuste do plano Considerando a crise 

econômica e financeira em conjunto com os índices de reajustes aplicados 

nos planos de saúde, muitas vezes de forma desproporcional, grande 

parte dos segurados, principalmente os idosos, não estão conseguindo 

manter-se na assistência médica privada. Segundo dados do IDEC, em 

2017, 23,4% das reclamações registradas foram em desfavor de 

empresas de plano de saúde, sendo 45% (quarenta e cinco por cento) 

correspondem aos índices de reajustes. O Código de Defesa do 

Consumidor, em seu art. 6°, V, prevê a modificação de cláusulas que 

estabelecem prestações desproporcionais causadoras de onerosidade 

excessiva ao consumidor. Ademais, o art. 51, IV, do CDC considera nula 

todas as cláusulas contratuais declaradas abusivas e que colocam o 

consumidor em uma desvantagem desproporcional. Nessa toada: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SEGURO DE 

SAÚDE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE DA MENSALIDADE – 

SINISTRALIDADE - ABUSIVIDADE DECLARADA - RESCISÃO UNILATERAL 

– POSSIBILIDADE - COBRANÇA A MAIOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO - 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a ANS não defina teto para os 

planos coletivos, é abusivo o reajuste anual dos planos de saúde sob a 

alegação do aumento da sinistralidade. Inteligência do art. 51, IV e X, do 

CDC. 2. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é 

possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde 

de natureza coletiva, uma vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, 

da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano 

de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. 

3. Devolução dos valores pagos a maior que é medida que se impõe, no 

caso, de forma simples. (Ap 74957/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, 

Publicado no DJE 12/05/2017) RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DO 

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – ILEGITIMIDADE DE 

CLÁUSULAS DE REAJUSTE – ABUSIVIDADE – CONFIGURADA – 

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO 

E PROVIDO PARCIALMENTE. Acerca dos requisitos a serem observados 

para a realização do reajuste contratual de plano de saúde, o STJ fixou 

entendimento em Recurso Repetitivo, que suscintamente apresenta a 

seguinte orientação: “(...) O reajuste de mensalidade de plano de saúde 

individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é 

válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as 

normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não 

sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, 

concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o 

consumidor ou discriminem o idoso. (REsp 1.568.244-RJ, Rel. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, DJe 22/8/2016.)”Na hipótese, a cláusula contratual que 

estabelece o reajuste não indica de maneira clara e objetiva como se 

darão as variações dos valores correspondentes as mensalidades do 

plano de saúde, o que evidencia risco ao consumidor, já que este não tem 

conhecimento do que lhe será cobrado, como ocorreu no vertente 

caso.Levando em consideração o pagamento a maior das prestações pelo 

Apelado, mostra-se devida a restituição na forma simples, que deverão 

ser apurados também por meio de liquidação de sentença, conforme 

estabelecido no decisum, de modo que não prospera a insurgência da 

Apelante neste aspecto.Pelo tempo dispendido com o acompanhamento da 

demanda, o grau de zelo do advogado que patrocina a causa e a sua 

complexidade, comparando-se ainda o valor da causa com o atribuído a 

título de verba honorária, verifica-se que tal valor ficou demasiado aquém 

do menor percentual permitido pelo CPC para a fixação de honorária, 

razão pela qual sua majoração é medida que se impõe. (Ap 149947/2016, 

DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) Com isto, 

verifica-se que o reajuste havido ocorreu de forma abusiva, sendo nulo o 

aumento implementado, bem como devido o ressarcimento dos gastos que 

os requerentes tiveram que pagar para continuidade do tratamento de 

saúde. III - Dispositivo Ante todo o exposto, este Juízo JULGA 

TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, declarando abusiva a 

sinistralidade como base para cálculo do reajuste anual do plano de saúde 

dos requerentes, devendo ser reajustado conforme percentual permitido 

pela ANS, determinando a restituição aos autores dos valores pagos a 

maior, de forma simples, atualizados pelo INPC desde a sua cobrança e 

juros de 1% a partir da citação, bem como CONDENA-SE as requeridas ao 

pagamento do montante de R$ 739,04 (setecentos e trinta e nove reais e 

quatro centavos), atualizados pelo INPC desde a publicação desta 

sentença e juros de 1% a partir do trânsito em julgado. CONDENAM-SE as 

partes requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da condenação. 

EXTINGUE-SE o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004650-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOMINGAS RAMOS (AUTOR(A))

DAURI FELIX DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE FATIMA ANICETO GIRALDELLI (RÉU)

SANDRA MARIA ANICETO GIRALDELLI (RÉU)

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI (RÉU)

SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004650-82.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

DAURI FELIX DUTRA, ANA DOMINGAS RAMOS RÉU: SAMMUEL 

APARECIDO GIRALDELLI, SIMONE DE FATIMA ANICETO GIRALDELLI, 

SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI, SANDRA MARIA ANICETO GIRALDELLI 

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos demandantes DAURI 

FELIX DUTRA e ANA DOMINGAS RAMOS, arguindo omissão processual 

pela ausência de fundamentação na sentença, nos termos do artigo 489, 

§1º, inciso IV do CPC. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Pela análise das razões recursais, de rigor o 

não conhecimento do recurso de embargos de declaração. É cediço que a 

omissão se configura com a falta de manifestação expressa sobre algum 

ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado nos autos em relação 

ao qual o magistrado deveria se manifestar, mas não o faz. No caso dos 

autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte recorrente, 

porquanto inexiste qualquer omissão na sentença atacada. Dentro desse 

contexto, se se depara com erro de julgamento ou se a parte discorda do 

entendimento adotado pelo Juízo, eventual irresignação deverá ser 

desafiada por meio do recurso competente. Em suma, certa ou não a 

compreensão fática/jurídica lançada na decisão, como não se depara com 

a omissão a que se refere o art. 1.022 do CPC, o recurso aviado não é 

próprio para o fim pretendido. Ademais, a pretensão de rediscussão da 

lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, é inviável no 

instrumento utilizado. Nesse sentido, segue o entendimento do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 

De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos 

declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição 

ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação 

ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando 

esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. (Embargos de 

Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo 

proposital). Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se 

insurgir contra referida decisão utilizando instrumento adequado. Ante o 

exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este 

Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo a 

decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no 

artigo 1.022 do CPC. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000936-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TABORGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000936-80.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: MARIA TABORGA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de cumprimento de sentença 

movido por MARIA TABORGA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Instada a efetuar o pagamento, apresentou 

comprovante de adimplemento (ids. 15738058, 15738060 e 15738063). 

Concordância da exequente com o montante depositado no id. 15791321. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece relato. Passa-se a decidir. 

Considerando a quitação integral da dívida, JULGA-SE EXTINTA, por 

sentença, a presente execução, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002500-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPINTE CONSERVADORA (RÉU)

 

Aguardando preparo da carta precatória pelo Representante da Parte 

Autora.

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))

 

aguardando cumprimento de CP.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003965-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DE ALMEIDA TAVARES (REQUERENTE)

RILLER SILVA REVERDITO (REQUERENTE)

JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENI HACK (REQUERIDO)

LUCIENE NEVES SANTOS (REQUERIDO)

GILMAR FIORINI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - 

DILIGÊNCIA PROCESSO n. 1003965-41.2018.8.11.0006 Valor da causa: 

$240,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: RILLER SILVA REVERDITO Endereço: Rua dos 

vilelas, 50, jardim dos trevos, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN Endereço: Avenida olavo bilac, 31, 

cidade alta, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MAYARA DE 

ALMEIDA TAVARES Endereço: Rua Almirante Barroso, 896, jardim 

paraiso, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: LENI 

HACK Endereço: Rua santo antonio, 617, Cavalhada, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: GILMAR FIORINI Endereço: Rua Costa Marques, 

249, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: LUCIENE NEVES 

SANTOS Endereço: Rua dos antunes, 03, Qd.14, Nucleo Hab. cohab nova, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, visando o cumprimento do Mandado de Intimação e Citação a 

ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 12 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 92770 Nr: 7904-61.2009.811.0006

 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: LUIZA ARAÚJO MESQUITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318/MT

 "Vistos, etc... O pedido de diligência formulado deve ser indeferido. A 

simples contradição da fala da testemunha com as conclusões do Perito, 

por si só, não deve justificar a complementação do laudo pericial. Anoto 

que o Perito apresentou laudo, posteriormente complementou, inclusive foi 

ouvido perante este juízo. A discussão sobre a localização das áreas 

objeto dos documentos pelas partes já foi objeto de análise pelo Perito, 

inclusive as partes já tiveram a oportunidade de manifestar e impugnar. 

Assim, como o pedido acima apresentado não aponta formalmente 
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situação capaz de necessitar esclarecimento do pedido, mas apenas 

sugerir que o perito informe se mantem ou não os trabalhos por ele 

realizado, e ainda que todo o conjunto probatório deve ser objeto de 

enfrentamento e análise na sentença, indefiro o pedido de diligência. Como 

a diligência endereçada ao Cartório de Registro de Imóveis foi entregue 

por equívoco na Prefeitura Municipal, e ainda, que melhor refletindo, não 

trará mais subsídios, revogo a diligência efetivada de ofício pelo juízo. 

Declaro encerrada a instrução processual, ficando às partes intimadas 

para apresentarem os memoriais, no prazo sucessivo de 15 dias".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135243 Nr: 4287-25.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO COMERCIO DE ALEVINOS 

LTDA ME, CRISTIANO DE BARROS, YURI FERREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCOPIN 

CHARNET - OAB:208.989 OAB/SP, RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - 

OAB:209.974/SP, REJIANE BARBOSA PRADO DE OLIVEIRA - 

OAB:195857, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR o Advogado da Parte Autora para 

manifestar acerca das correspondencias devolvidas pelo ECTB como 

"endereço insuficiente" e "nº não existente" , no prazo de 05 (cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 38886 Nr: 4165-56.2004.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO LUIZ ANZOLIN, PATRICIA CAMARGO 

ANZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, LINNET MENDES DANTAS - OAB:18292/MT, RODRIGO 

NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:3057

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte credora para 

manifestar acerca da manifestação de fls. 495/500. Bem como para que 

no prazo de 15 (quinze) dias esclareça quanto ao interesse na averbação 

desta ação no registros de proteção ao Credito., conforme decisão de fls. 

494, foi disponibilizado no DJE nº 10358, de 15/10/2018 e publicado no dia 

16/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151124 Nr: 9951-03.2012.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO BRANDÃO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI-CAIXA DE PECÚLIOS, PENSÕES E 

MONTEPIOS-BENEFICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A MT

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR o advogado da Parte AUTORA para 

tomar conhecimento e manifestar acerca dos documentos juntados pelo 

PERITO as fls. 296/307 no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006340-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILCINEIA APARECIDA COSTA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006340-15.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: DILCINEIA 

APARECIDA COSTA MARTINS Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o 

pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Acaso providencie o pagamento, desde já fica analisado o pedido de 

liminar. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente 

instruiu a inicial com a cédula de crédito bancária com Garantia de 

Alienação Fiduciária de Bens Móveis e, posteriormente, com a 

comprovação de mora do Requerido, consistente na Notificação 

Extrajudicial, conforme autoriza o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. 

Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor 

do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada na 

peça preambular, vez que nesta comarca inexiste depósito público. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse 

prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, 

para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 2º 

do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 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. Cáceres/MT., 12 

de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006088-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMIL SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (RÉU)

 

Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 465 § 1.º do 

CPC/15;

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005486-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MENDES BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CÁCERES/MT (RÉU)

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Tratam-se de Aclaratórios interpostos pela autora, na qual 

sustenta que a decisão retro trata de honorários sucumbenciais e não 

contratuais, de forma que seria possível a retenção pretendida. 

Certificou-se a tempestividade recursal. Os autos vieram conclusos. É o 

que merece registro. Fundamento e Decido. A razão da decisão foi 

suficientemente explicitada no decisum embargado, não sobrevindo 

nenhum elemento que pudesse dar azo à reconsideração. A decisão 

impugnada fala de honorários advocatícios, e o regime de cumprimento de 

sentença contra a Fazenda Pública abarca tanto os honorários 

sucumbenciais quanto os contratuais, sendo impossível assim a 
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pretendida omissão. Os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 

do CPC, possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de 

omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente 

existentes na decisão objurgada, não se prestando à mera rediscussão 

de matéria já apreciada que deve ser feita pela via de Apelação. 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) Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001681-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EGUES DORADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Cáceres, 24 de Outubro de 2018. Número do Processo: 

1001681-94.2017.8.11.0006 Parte Autora: Sebastião Egues Dorado Parte 

Requerida: Munícipio de Cáceres - MT. Perito: Dr. José Dárcio de Andrade 

Rudner. Juízo da Quarta Vara Cível. COMPLEMENTO DA PERÍCIA MÉDICA 

A utilização de EPI’s reduz a possibilidade de agentes nocivos a saúde, no 

caso bactérias, vírus e fungos, causarem danos a saúde, porém não 

eliminam o grau de insalubridade que no caso é de 20%. Quanto às 

atividades do autor na função de Enfermeiro, conforme descrito no 

Histórico, é de forma habitual e permanente, pois este é o seu trabalho. Dr. 

José Dárcio de Andrade Rudner Médico Perito CRM/MT - 1580 - RQE 079

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155669 Nr: 3224-91.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA IRENE SANTOS 

CREMONESE - OAB:16.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Exequente, via 

DJE/MT, através de sua advogada, para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se acerca dos cálculos de fls. 184/187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 142546 Nr: 343-78.2012.811.0006

 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: SEBASTIANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS GIRARDI RABELLO - 

OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da Instância Superior contendo 

374 folhas (02 volumes) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, 

via DJE/MT, para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se pelo que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146070 Nr: 4225-48.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ AMARAL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da Instância Superior contendo 

356 folhas (02 volumes) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de sua advogada, 

via DJE/MT, para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se pelo que 

entender pertinente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157237 Nr: 5000-29.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDELIS DAMASCENO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:216.022 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Requerido na data de 11.09.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 158435 Nr: 6172-06.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, às 14h15min desta tarde, compareceu no balcão desta 

secretaria a Parte Requerente, portando seus documentos, informando os 

dados bancários em que pretende ver depositado o valor a que fará jus, 

como sendo os seguintes: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 0870, 

CONTA CORRENTE: 20023-8. Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO o seu advogado, para que fique ciente do teor desta 

certidão e, no prazo de 05 dias, requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139076 Nr: 8638-41.2011.811.0006

 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: CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, Mateus Alves Araújo - OAB:0, PROCURADOR GERAL 

FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:, WESLEY LAVOISIER DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO O AUTOR, por meio 
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de seu advogado, para que se manifeste sobre a petição de fls. 139, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme determinado às fls. 135.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 90258 Nr: 5494-30.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE DE MOURA FERREIRA - 

OAB:24777, MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VALDINEIA 

APARECIDA DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual há 

informação nos autos do pagamento da requisição (fl. 295).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003391-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003391-18.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: LEANDRO LADEIA SEGATTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução em desfavor do Estado de Mato Grosso. Instada a se 

manifestar a Fazenda Pública deixou decorrer o prazo sem manifestação. 

Assim, HOMOLOGO o calculo apresentado no valor de R$ 896,51 

(oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos). Proceda a 

Secretaria da Vara com o disposto no Provimento 11/2017-CM. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006130-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO ARAUJO (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))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007893-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENNE APARECIDA DA SILVA (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))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011403-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA ROSA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 
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Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005823-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007904-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIMONE DA CONCEICAO SOARES (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))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANCLO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007755-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ADRIANO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005218-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA MOTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 
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www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006142-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003223-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORTENCIA GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003220-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2019 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: 1003549-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO NOBRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/11/2018 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003551-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO NOBRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO ALVES DE ARRUDA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/11/2018 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004126-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE MARCONDES SCHWARTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/12/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005643-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005364-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL RONDON DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER 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: 17/12/2018 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006143-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006144-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSANE BENEDITA PARAVA DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006145-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 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: 1006146-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CORREA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011919-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006147-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA OTTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006148-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA OTTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN FATIMA BACCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006149-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006150-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CEBALHO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006151-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 17:45 (MT), devendo comparecer ao 
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ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006224-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006116-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIL ANGELO PRAXEDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006152-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (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: 30/01/2019 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005316-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006153-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SANTANA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (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: 30/01/2019 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005924-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL AUGUSTO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2019 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007682-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE JESUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2019 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006167-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2019 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT0010269A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCILAINE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006169-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CRISPIM MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2019 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012531-59.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE SOUZA BRANDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012531-59.2015.8.11.0006. REQUERENTE: GERSON DE SOUZA 

BRANDAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte Requerente juntou no ID 16060498 

procuração constituindo novo advogado em nome de ANTONIO CARLOS 

CARVALHO FARIA inscrito na OAB-MT nº 18744, em razão do antigo 

procurador ROMANO VOLTOLINI ter tido a sua inscrição OAB nº 

338759/SP cancela, conforme documento de comprovação juntado no ID 

16030500. Assim, defiro o pedido de destituição do advogado ROMANO 

VOLTOLINI habilitado em nome do requerente e proceda-se com a 

habilitação do patrono ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA. Proceda-se 

ainda, com a mudança da classe judicial para execução de título judicial. 

Após, intime-se o executado acerca do despacho de ID 15449362. 

Cumpra-se. CÁCERES, 23 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002198-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

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 (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: 30/01/2019 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003409-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CRUZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

30/01/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005457-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERTON DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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: 18/12/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005543-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERTON DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (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: 19/12/2018 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005643-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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 DECISÃO 

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: 1005643-91.2018.8.11.0006 ; Valor causa: R$ 

$5,000.00; Tipo: Cível; Espécie: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

Processo: : REQUERENTE: EMERSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO : 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO : 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: B2W COMPANHIA DIGITAL Endereço: LOJAS 

AMERICANAS S/A, RUA SACADURA CABRAL 102, SAÚDE, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20081-902 DECISÃO: "...Assim entendendo, DEFIRO 

O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte Requerente e 
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determino a Requerida efetue a entrega do produto adquirido, o pedido de 

n° 02-672470770, uma Smart TV LED 32'' Semp Toshiba TCL 32L2800 HD 

com Conversor Integrado 3 HDMI 2 USB Wi-Fi 60Hz –Preta, até decisão 

ulterior, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco 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. Designe-se data para realização de 

audiência para tentativa de conciliação. 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. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito" 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: 06/02/2019 16:30 (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, 12 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)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003988-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO STEFANI ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006236-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006236-23.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Em síntese, a parte Requerente 

alega que foi surpreendida com a informação de que seu nome estava 

com restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz ainda, que 

em consulta ao SPC/SERASA constatou que a negativação foi feita pela 

Requerida, ocasião em que descobriu que seu nome estava no cadastro 

de inadimplente estas dívidas: R$ 1.292,20 (um mil duzentos e noventa e 

dois reais e vinte centavos) e outro no valor de R$ 896,20 (oitocentos e 

noventa e seis reais e vinte centavos), do qual a parte autora desconhece 

a procedência. Afirma ainda a Requerente, que jamais manteve qualquer 

vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela qual 

recorre ao judiciário. Deste modo, requer a tutela de urgência para o fim de 

determinar que a Requerida exclua o nome do requerente dos órgãos de 

restrição. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. No entanto, a narrativa e documentos apresentados pela parte 

autora não permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de 

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

risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de 

antecipação de tutela liminarmente. Desse modo, indefiro, por ora, o pedido 

de liminar pretendido. No mais, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação e aguarde-se a realização da mesma. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 6 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006266-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE VALDIR CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006266-58.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JORGE VALDIR CARDOSO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, etc. Em síntese, alega a 

Requerente que morou por alguns anos no Estado do Para e na ocasião 

deu entrada em processo administrativo junto ao INSS para o fim de obter 

o benefício da aposentadoria; que atualmente está residindo nesta cidade 

de Cáceres, devido a idade e saúde, pois está perto de seu familiares. 

Relata ainda o Requerente, que ao procurar a agencia do INSS, tomou 

conhecimento que o referido benefício já havia sido concedido, bem como 

que os valores atrasados estavam depositados em duas contas bancárias 

distintas, sendo uma no Banco Bradesco e outra no Banco Itaú. Aduz 

ainda, que no Banco Bradesco tinha disponível o valor de R$ 7.338,13 

(sete mil trezentos e trinta e oito reais e treze centavos), o qual conseguiu 

sacar integralmente; já no Banco Itaú, cujo valor disponível é de R$ 

6.647,00 (seis mil seiscentos e quarenta e sete reais), alegou que referido 

valor está vinculado a uma conta de titularidade do Requerente, mas numa 

agência da cidade de Santarém/PA, condicionando a sua ida à referida 

cidade caso queira realizar o saque. Com isto, recorreu ao judiciário, 
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postulando em sede de tutela de urgência que seja determinado ao 

Requerido Banco Itaú que disponibiliza o valor R$ 6.647,00 (seis mil 

seiscentos e quarenta e sete reais) ao Requerente para que saque na 

agência de Cáceres/MT. É o que merece relato. Em princípio recebo a 

inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois 

bem. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de 

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Compulsando os autos, verifica-se que o Requerente é pessoa 

idosa, com residência fixada nesta cidade, e ainda, que consta nos autos 

documento comprovando a existência de valor vinculado ao seu nome, em 

conta bancária de sua titularidade, inexistindo óbice para liberação do 

referido valor. Dessa forma, restou demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, sendo o deferimento medida que se 

impõe. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para determinar ao Requerido, BANCO 

ITAÚ, que autorize o Requerente a sacar o valor disponível na conta 

bancária informada no extrato do Sistema Único de Benefícios DATAPREV 

juntado no ID n. 16327311. O não cumprimento do item “B” acarretará multa 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. 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, 6 

de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006247-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY CAPISTRANO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006247-52.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDINEY CAPISTRANO DA 

ROSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega que é cliente da 

empresa ré e possui um imóvel (conforme comprovante de endereço 

anexo) localizado na rua comandante Balduino, n. 909 – A, centro 

histórico, em Cáceres MT, no qual possui um poste de energia elétrica na 

entrada do imóvel obstruindo a passagem de entrada. A título de liminar, a 

parte autora requer seja determinado requerida Energisa o deslocamento 

do Poste de energia elétrica, atualmente situado na entrada do imóvel do 

requerente. É o relatório. Decido. Quanto à tutela de urgência, é caso de 

indeferimento da medida. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de 

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Compulsando os autos, verifica-se a ausência do fumus boni iuris, 

pois os fatos narrados na inicial e o direito reclamado dependem de 

dilação probatória, tendo em vista a impossibilidade de se aferir, neste 

momento, a existência ou não de negócio jurídico firmado entre as partes. 

Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida. No mais, 

aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. CÁCERES, 6 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006235-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006235-38.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Em síntese, a parte Requerente alega que foi 

surpreendida com a informação de que seu nome estava com restrição 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz ainda, que em consulta ao 

SPC/SERASA constatou que a negativação foi feita pela Requerida, 

ocasião em que descobriu que seu nome estava no cadastro de 

inadimplente por uma dívida de R$ 3.926,60 (três mil novecentos e vinte e 

seis reais e sessenta centavos). Afirma ainda a Requerente, que jamais 

manteve qualquer vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, 

razão pela qual recorre ao judiciário. Deste modo, requer a tutela de 

urgência para o fim de determinar que a Requerida exclua o nome do 

requerente dos órgãos de restrição. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 

do mesmo diploma legal. No entanto, a narrativa e documentos 

apresentados pela parte autora não permitem, nesta fase inicial, a 

conclusão da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a 

justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. Desse modo, 

indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. No mais, designe-se 

audiência de tentativa de conciliação e aguarde-se a realização da 

mesma. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada 

tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006233-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006233-68.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Em síntese, a parte 

Requerente alega que foi surpreendida com a informação de que seu 

nome estava com restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz 

ainda, que em consulta ao SPC/SERASA constatou que a negativação foi 

feita pela Requerida, ocasião em que descobriu que seu nome estava no 

cadastro de inadimplente por uma dívida de R$ 1.351,00 (um mil trezentos 

e cinquenta e um reais). Afirma ainda a Requerente, que jamais manteve 

qualquer vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela 

qual recorre ao judiciário. Deste modo, requer a tutela de urgência para o 

fim de determinar que a Requerida exclua o nome do requerente dos 

órgãos de restrição. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Em 
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princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. No entanto, a narrativa e documentos apresentados pela 

parte autora não permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de 

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

risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de 

antecipação de tutela liminarmente. Desse modo, indefiro, por ora, o pedido 

de liminar pretendido. No mais, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação e aguarde-se a realização da mesma. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 6 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006197-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAIARA NUNES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA OAB - MT22201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006197-26.2018.8.11.0006. REQUERENTE: TAIARA NUNES SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e 

extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e 

legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. Às providências. 

Cumpra-se. CÁCERES, 6 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005559-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005559-90.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DAIANY RODRIGUES DE 

MORAES REQUERIDO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. 

Em síntese, a parte Requerente alega que, na data de 26/10/2018, a 

reclamada abriu o chamado para retirada do aparelho, que prontamente foi 

realizado na residência da Autora,. Afirma que, solicitou o que fosse 

gerado uma fatura em valores proporcionais à utilização do pacote 

contratado, o que não ocorreu, uma vez que por ato de má fé a Empresa 

Reclamada debitou de sua conta o valor de R$ 152,91 (cento e cinquenta 

e dois reais e noventa e um centavos) indevidamente, haja vista que a 

Reclamante já havia pago este montante através do extrato de cobrança 

enviado para sua residência. Deste modo, requer a tutela de urgência para 

o fim de determinar que a devolução imediata destes valores, quais sejam 

R$ 152,91 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), 

corrigido monetariamente à data do débito. Vieram-me os autos conclusos. 

É o necessário. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 

330 do mesmo diploma legal. No entanto, a narrativa e documentos 

apresentados pela parte autora não permitem, nesta fase inicial, a 

conclusão da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a 

justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. Desse modo, 

indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. No mais, designe-se 

audiência de tentativa de conciliação e aguarde-se a realização da 

mesma. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada 

tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005573-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005573-74.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANA VITORIA VIEIRA 

MATTIELLO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Em síntese, alega a 

Requerente que, adquiriu em Abril de 2016, proposta telefônica de crédito 

para saque referente ao Banco Promovido no valor de R$ 7.000 (sete mil 

reais), onde ficaram as partes acordadas de que seriam encaminhadas 

faturas para o pagamento de tal débito mensalmente. Ocorre que após 02 

anos de descontos ininterruptos em seu holerite o valor começou a ser 

modificado, ou seja, nos últimos meses do ano de 2018 os valores 

descontados foram de R$ 394,22 (trezentos e noventa e quatro reais e 

vinte e dois centavos). Relata que conseguiu acesso à fatura do cartão 

referente ao mês de Julho, onde em 17 de Julho efetuou o pagamento 

integral da mesma no valor de R$ 4.585,00 (quatro mil reais, quinhentos e 

oitenta e cinco reais). Afirma que mesmo posterior ao pagamento integral 

do débito, o valor mínimo das parcelas continuou ser descontado 

automaticamente de seu holerite. Nesse sentido, requer em sede de tutela 

antecipada que a empresa promovida se abstenha de continuar debitando 

automaticamente da conta bancaria da promovente as parcelas do 

empréstimo. É o que merece relato. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar 

consistente na abstenção de descontos indevidos no holerite da parte 

autora, vez que quitou devidamente o débito. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

Requerente, especialmente no que diz respeito ao desconto do débito já 

quitado pela parte requerente, demonstrando assim a ilegalidade do ato 

por parte do Requerido. Assim, diante dos fatos narrados e documentos 

que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar ao Requerido que se abstenha de continuar 

debitando automaticamente da conta bancaria da promovente as parcelas 

de um empréstimo, no valor de R$ 394,22 (trezentos e noventa e quatro 

reais e vinte e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, . O não 

cumprimento do item “B” acarretará multa no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 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 
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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. 

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, 7 de novembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012093-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012093-33.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MAURICIO TEODORO JUNIOR 

REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Vistos, etc. 

Considerando que a parte Requerente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo 

em vista que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT17091/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011899-33.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA 

MIRANDA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida, 

apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 5 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011360-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011360-33.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CARLOS DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Considerando que 

a parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 5 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004015-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO FERREIRA DO VALLE (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES FERREIRA DO VALLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004015-67.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ ALFREDO FERREIRA DO 

VALLE, MARIA DE LOURDES FERREIRA DO VALLE REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de penhora sobre determinada importância eventualmente 

encontrada nas contas ou aplicações financeiras dos requeridos, por 

meio do sistema on line Bacen-Jud, em valor correspondente ao 

cumprimento da liminar deferida nos autos. Assim, diante da realidade 

processual, é perfeitamente viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias dos Requeridos, 

mormente em face da ausência de qualquer aceno direcionado à 

cumprimento da obrigação imposta. Outrossim, com fulcro nos artigos 835 

c/c 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo autor, e em 

consequência, e na forma estabelecida pela CNGC e Provimento 

04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base o CNPJ n. 

03.507.415/0001-44, de titularidade do Primeiro Requerido Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais). 

Permaneçam os autos conclusos. Sendo a busca positiva, proceda ao 

necessário para levantamento do valor em favor da Empresa 

CARDIOVASCULAR ARRUDA & ARRUDA JUNIOR, CNPJ nº 

10.598.938/0001-09 - Banco Unicred, Agência 2305, Conta Corrente nº 

14.315-4. Restando a busca infrutífera, intime-se o Autor para 

manifestar-se. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003075-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SAURINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003075-05.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA AMELIA SAURINI DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras dos 

requeridos, por meio do sistema on line Bacen-Jud, em valor 

correspondente ao cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos. 

Assim, diante da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos requeridos, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à cumprimento da obrigação imposta. Outrossim, com fulcro 

nos artigos 835 c/c 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pela autora, e 

em consequência, e na forma estabelecida pela CNGC e Provimento 

04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base o CNPJ n. 

03.507.415/0001-44, de titularidade do requerido Estado de Mato Grosso, 

no valor de R$ 29.997,00 (Vinte e nove mil novecentos e noventa e sete 

reais). Permaneçam os autos conclusos. Sendo a busca positiva, proceda 
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ao necessário para levantamento do valor em favor da Empresa 

PRIMEDICIN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ 

17.680.375/0001-42, na seguinte conta: Caixa Econômica Federal, agência 

0897-0, conta 5050-7, operação 003. Restando a busca infrutífera, 

intime-se a requerente para manifestar-se. Volvam os autos conclusos 

para sentença. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-43.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDIVALDO FATIMO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT0009036A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010573-43.2012.8.11.0006. REQUERENTE: CREUDIVALDO FATIMO 

MARTINS DA SILVA REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A Vistos, 

etc. Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido (CNPJ 

59.285.411/0001-13), utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até 

o valor da execução (R$ 12.075,09), devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ. Restando infrutífera, manifeste o 

exequente em 10 (dez) dias. Em caso positivo, intime-se a parte 

executada a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o 

art. 854, § 3°, do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003481-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYNE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLAVO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011098-20.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MENZAQUE MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003481-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYNE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLAVO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011098-20.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MENZAQUE MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005770-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005770-63.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE SANTANA GARCIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, as 

partes foram intimadas em 15.05.2018 para, querendo, interporem recurso 

inominado no prazo legal. A sentença de ID 12776379 transitou em julgado 

em 11.06.2018. A parte requerente apresentou o recurso inominado em 

12.06.2018. Certificada a intempestividade do recurso no ID 16404459 

vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme 

se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente interpôs 

recurso inominado após o término do prazo recursal, sendo assim, 

intempestivo. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006307-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARQUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006307-25.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO MARQUES RIBEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega que em meados do ano de 

2003 firmou com a Requerida um “Instrumento de Contrato de Eletrificação 

Rural e outras Avenças”, tendo por finalidade a instalação de eletrificação 

em seu sítio, localizado na comunidade Barranqueira. Relata ainda, que a 

Requerida cobrou um valor pela execução dos serviços, o que o 

Requerente entende ser de responsabilidade da própria Requerida, motivo 

pelo qual volve ao judiciário para ver seus direitos respeitados. Deste 

modo, requer a tutela de urgência de exibição de documento, consistente 

em determinar à Requerida que apresente nos autos o Instrumento de 

Contrato de Eletrificação Rural e outras Avenças (ou com nome similar), 

bem como os demais documentos firmados por ocasião da construção da 

construção da Rede de Eletrificação Rural. No mérito, requer seja 

declarada a ilegalidade da cobrança de todos os valores anteriormente 

pagos para a construção de Rede de Eletrificação Rural no sítio do 

Requerente, condenação da Ré em restituir em dobro os valores pagos 

indevidamente, bem como ao pagamento de indenização a título de danos 

morais. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os fatos narrados 
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na inicial, bem como os documentos a ela acostados não permitem, nesta 

fase inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente, 

posto que esta não se mostra ser a via adequada para a pretensão 

almejada, existindo outros caminhos a serem perseguidos. Verifica-se que 

a pretensão do pedido de liminar se confunde com o mérito Desse modo, 

indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. No mais, designe-se 

audiência de tentativa de conciliação e aguarde-se a realização da 

mesma. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada 

tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006309-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006309-92.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDOMIRO JOSE DE 

OLIVEIRA MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Em síntese, o Requerente 

alega que em meados do ano de 2003 firmou com a Requerida um 

“Instrumento de Contrato de Eletrificação Rural e outras Avenças”, tendo 

por finalidade a instalação de eletrificação em seu sítio, localizado na 

comunidade Barranqueira. Relata ainda, que a Requerida cobrou um valor 

pela execução dos serviços, o que o Requerente entende ser de 

responsabilidade da própria Requerida, motivo pelo qual volve ao judiciário 

para ver seus direitos respeitados. Deste modo, requer a tutela de 

urgência de exibição de documento, consistente em determinar à 

Requerida que apresente nos autos o Instrumento de Contrato de 

Eletrificação Rural e outras Avenças (ou com nome similar), bem como os 

demais documentos firmados por ocasião da construção da construção 

da Rede de Eletrificação Rural. No mérito, requer seja declarada a 

ilegalidade da cobrança de todos os valores anteriormente pagos para a 

construção de Rede de Eletrificação Rural no sítio do Requerente, 

condenação da Ré em restituir em dobro os valores pagos indevidamente, 

bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais. 

Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os fatos narrados na 

inicial, bem como os documentos a ela acostados não permitem, nesta 

fase inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente, 

posto que esta não se mostra ser a via adequada para a pretensão 

almejada, existindo outros caminhos a serem perseguidos. Verifica-se que 

a pretensão do pedido de liminar se confunde com o mérito Desse modo, 

indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. No mais, designe-se 

audiência de tentativa de conciliação e aguarde-se a realização da 

mesma. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada 

tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005790-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MORAIS DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005790-20.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCA MORAIS DE 

FREITAS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Em síntese, alega a Requerente 

que poluía uma linha Oi Velox, da qual tentou efetuar cancelamento no ano 

de 2016, mas não conseguiu; que passou um tempo fora de sua 

residência e ao retornar verificou que sua linha telefônica havia sido 

cancelada, oportunidade em que tomou conhecimento que existia em seu 

nome um débito no valor de R$ 533,45 (quinhentos e trinta e três reais e 

quarenta e cinco centavos), referente a cinco contas em aberto; que 

referido débito não podia ser parcelado, pois já estaria com uma empresa 

de cobrança. Relata ainda, que não concorda com o valor, pois o montante 

ultrapassa o valor de seu plano. Com isto, recorreu ao judiciário, 

postulando em sede de tutela de urgência a exclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. É o que merece relato. Quanto à tutela de 

urgência, é caso de indeferimento da medida. O deferimento da tutela de 

urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Compulsando os autos, verifica-se a ausência 

do fumus boni iuris, pois os fatos narrados na inicial e o direito reclamado 

dependem de dilação probatória, tendo em vista a impossibilidade de se 

aferir, neste momento, o valor correto do débito, posto que a relação 

jurídica em si não é negada pela Autora. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. Isto posto, INDEFIRO o pedido 

postulado a título de tutela de urgência. Recebo a petição inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Cite-se a Requerida para que, 

caso queira, conteste presente a ação. Anote-se, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da 

prova em favor da Requerente, devendo a Requerida apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da mesma, nos termos requeridos na inicial. Intimem-se as partes da 

presente decisão, bem como da audiência designada nos autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 8 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA VERDECIO TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001208-11.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JANAINA VERDECIO 

TOMICHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 
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preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005763-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA ALVES & ALVES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SOUSA BRITO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005763-37.2018.8.11.0006. REQUERENTE: COSTA ALVES & ALVES 

LTDA - EPP REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, GILSON SOUSA BRITO 

Vistos, etc. Cuida-se de ÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO 

INDEVIDAMENTE EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO C.C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

ajuizada por COSTA ALVES E ALVES LTDA contra o BANCO DO BRASIL 

S/A e GILSON SOUSA BRITO. No dia 28.05.2018 o Requerente realizou 

transferência bancária de Conta Corrente Agência 0184-8, Conta 

16.439-9, para Conta Corrente, Agência: 2374-4, Conta: 239-9, no valor de 

R$ 5.601,70 (cinco mil seiscentos e um reais e setenta centavos). A conta 

para ser transferida a quantia era do número 239-9 e Agência 2374 e foi 

transferida na conta de número 239-9 e Agência 2374-4. O Requerente 

solicitou ao Requerido Banco do Brasil o estorno do valor transferido 

indevidamente, ante o equívoco, inclusive, realizando requerimento escrito 

e formal para solicitação, o qual se comprometeu em obter contato com o 

Requerido Gilson e solucionar o problema. O Autor tentou de todas as 

formas amigáveis reaver o dinheiro, entretanto não obteve êxito. Nesse 

sentido, a requerente pleiteia a concessão de tutela de urgência a fim de 

bloquear do banco requerido os valores a quantia depositada 

erroneamente, assim como a transferência para a conta bancária do 

autor. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

Decido. A princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC. Quanto à tutela de urgência, é caso de 

indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de 

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. O Requerente pretende o deferimento de liminar a fim de bloquear 

do banco requerido o valor supostamente transferido erroneamente, no 

entanto, não fez prova do depósito, não trazendo a inicial cópia do extrato. 

Em que pese os argumentos trazidos observa-se a ausência de perigo do 

dano posto que o não bloqueio imediato dos valores na conta do primeiro 

reclamado, a princípio, não acarretará qualquer prejuízo que não poderá 

ser sanado. Outrossim, os fatos narrados na inicial e o direito reclamado 

dependem de dilação probatória. Dessa forma, não estando demonstrado 

nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento 

é medida que se impõe. Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar 

pretendido. No mais, aguarde-se a realização de audiência de conciliação 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de novembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006326-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PARREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006326-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA PARREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, foi surpreendida com 

um empréstimo consignado em sua aposentadoria, o qual nunca contratou. 

Afirma que o desconto do qual se refere a um empréstimo consignado no 

valor de R$ 551,74 (quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro 

centavos) do qual todos os meses é descontado o valor de R$ 16,53 

(dezesseis reais e cinquenta e três centavos) que tem duração de 

72(setenta e dois) meses. Por essa razão, volve-se ao Judiciário 

requerendo concessão de liminar para compelir o Requerido a abster de 

realizar os descontos nos rendimentos da requerente. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Quanto à tutela 

de urgência, é caso de indeferimento da medida. O deferimento da tutela 

de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos 

da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Compulsando os autos, verifica-se a ausência 

do fumus boni iuris, pois os fatos narrados na inicial e o direito reclamado 

dependem de dilação probatória, tendo em vista a impossibilidade de se 

aferir, neste momento, a existência ou não de negócio jurídico firmado 

entre as partes. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os 

requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que 

se impõe. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. CÁCERES, 9 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003275-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA RAMOS 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:

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 DECISÃO Processo: 

1003275-46.2017.8.11.0006. REQUERENTE: PAULA RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a 

parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu 

estado atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a 

parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005901-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETINA DOS SANTOS GABRIEL (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:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005901-38.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BETINA DOS SANTOS 

GABRIEL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006359-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOAO LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco bradesco sa (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006359-21.2018.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO JOAO LEMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Em síntese, alega a 

Requerente que, no mês de setembro do corrente ano de 2018, pode notar 

que, através dos extratos detalhados de sua conta corrente, desde 

agosto de 2016, com a denominação de est lib cobrança no valor de R% 

20,51 (vinte reais e cinquenta e um centavos), o mencionado seguro vem 

sendo cobrado, e à partir do mês 11/2016 recebeu o nome de seguro 

MAPFRE. Relata que nunca contratou tal seguro, sendo indevido o débito 

em conta realizado pela empresa reclamada. Nesse sentido, requer em 

sede de tutela antecipada a imediata paralisação das cobranças na conta 

corrente do autor, já que totalmente indevido os descontos denominados 

MAPFRE VIDA SA.. É o que merece relato. Em princípio recebo a inicial, já 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar 

consistente na abstenção de descontos indevidos no holerite da parte 

autora, vez que quitou devidamente o débito. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

Requerente, especialmente no que diz respeito ao desconto do débito já 

quitado pela parte requerente, demonstrando assim a ilegalidade do ato 

por parte do Requerido. Assim, diante dos fatos narrados e documentos 

que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar ao Requerido que se abstenha de continuar 

debitando automaticamente da conta bancaria da promovente referente ao 

seguro Mapfre, no valor de R$ 22,67 (vinte e dois reais e sessenta e sete 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, . O não cumprimento do item “B” 

acarretará multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais); 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. 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, 12 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010706-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010706-80.2015.8.11.0006. REQUERENTE: VICENTE ORTIZ REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual hipossuficiência 

financeira ou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção 

do recurso. Após, conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 7 de novembro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005543-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERTON DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005543-39.2018.8.11.0006. REQUERENTE: KLEVERTON DE OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de reconsideração formulada pela parte Autora, no que tange a 

decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em sede de liminar. 

Destaca o Requerente, que além de supostamente já ter quitado todo o 

valor objeto de empréstimo, os contratos não possuem valor total e nem 

numero de parcelas, limitando-se somente a especificar o valor a ser pago 

em cada parcela. Reafirma ainda, que nunca efetuou compras com o 

cartão de crédito, utilizando apenas a modalidade saque, via telefone, 

sendo que a demora neste caso pode lhe causar prejuízos. É o relato 

necessário. Pois bem, como citado na própria petição de pedido de 

reconsideração, o termo "perigo da demora" remete a premissa de 

irreparabilidade ou difícil reparação, o que não se verifica na presente 

demanda, posto que caso o direito suscitado pelo Autor reste comprovado 

ao final do julgamento destes autos, a reparação não restará prejudicada. 

Ademais, os fatos e documentos trazidos aos autos dependem de dilação 

probatória, motivo pelo qual não há que se falar em deferimento de tutela. 

Desse modo, mantenho a decisão proferida no ID n. 15365626, por seus 

próprios fundamentos. No mais, proceda a Sra. gestora com os atos 

pertinentes ao prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. CÁCERES, 

7 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010090-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAIMUNDO ALMEIDA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010090-71.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO RAIMUNDO ALMEIDA 

PESSOA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Proferida 

sentença, os requeridos interpuseram recurso inominado. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebem-se os recursos somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as 

contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal 

Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de novembro 

de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003262-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003262-81.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ADEMILSON PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Expeça-se alvará para levantamento integral do 

valor depositado, devendo ser transferido para a conta já indicada pela 

parte exequente. Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

novembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011868-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ VOLGARIM EUZEBIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011868-76.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: JORGE LUIZ VOLGARIM 

EUZEBIO EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Expeça-se alvará para levantamento 

integral dos valores depositados, devendo serem transferidos para a 

conta já indicada pela parte exequente. Transitada em julgado, arquive-se. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 8 de novembro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 241755 Nr: 9040-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988

 Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 71/72, com 

fulcro nos Arts. 310, 312 e 316, todos do Código de Processo Penal, 

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA pleiteado 

pelo acusado LUIZ CARLOS GOMES PIRES e mantenho sua prisão 

preventiva, nos termos da decisão que a decretou.Ciência ao Ministério 

Público e à ilustre Defesa.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 241755 Nr: 9040-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988

 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 o 

defensor do acusado para, no prazo legal, apresentar DEFESA PRÉVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228985 Nr: 514-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE OLIVEIRA MOTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVAO - 

OAB:15668

 ... Defiro o pedido de fl. 84 da juntada da certidão de antecedentes 

criminais extraída do sistema SIAP/TJMT, bem como determino a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para que seja feito a retificação do nome 

do indiciado constante na autuação. De igual modo, seja retirado do 

sistema SIAP a ficha de antecedentes criminais em nome de EMERSON DE 

OLIVEIRA MOTORI e sejam os processos nela constantes inseridos na 

ficha correspondente a EMERSON MOTORI DE SOUZA. VII – Por fim, 

regularize-se a prisão do denunciado. Para tanto, expeça-se Carta 

Precatória para a comarca de Rondonópolis/MT, intimando-o com as peças 

elencadas no Art. 1437 da CNGC, assim como com a finalidade de citação 

pessoal do acusado e realização de Audiência de Custódia, conforme 

preconiza o Artigo 1º da Resolução 12/2017. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e, com urgência, pois, trata-se de réu preso.Às providências.

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 242487 Nr: 9532-70.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 316, c/c art. 321, ambos do Estatuto Adjetivo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANTONIO LUIZ DE AMORIM, 

brasileiro, natural de Corumbá/MS, nascido em 09/03/1975, filho de 

Sebastião Antonio de Amorim e Bernadete Ortega Garcia, mediante 

IMPOSIÇÃO de medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de 

Processo Penal, a saber:a) comparecimento mensal em juízo, para 

informar e justificar suas atividades, pelo período de 03 (três) meses.b) 

proibição de ausentar-se do Estado de Mato Grosso, sem autorização 

judicial.c) manter atualizado o seu endereço e telefone, devendo tal 

informação ser colhida pelo Oficial de Justiça, no ato de sua soltura.d) 

proibição de frequentar bares e locais que envolvam o consumo de 

bebidas alcoólicas, após as 22:00 horas. e) PROIBIÇÃO DE MANTER 

CONTATO COM AS VÍTIMAS VANESSA APARECIDA MOTA DA CRUZ e 

EMANUELLY SILVA MIRANDA. f) ENCAMINHAR O OFENSOR AO SETOR 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE JUÍZO, QUE DEVERÁ ORIENTÁ-LO E 

AUXILIA-LO NA BUSCA DE UM TRATAMENTO DE SEU VICIO.Antes da 

soltura, a vítima deverá ser intimada da presente decisão, conforme 

determina o art. 21 da Lei n. 11.340/06.SIRVA A PRESENTE DECISÃO 

COMO ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO, para colocar 

em liberdade ANTONIO LUIZ DE AMORIM, se por outro motivo não deva 

permanecer preso.Deverá o sr. Oficial de Justiça, no ato da soltura, 

advertir o acusado de que, ciente das medidas protetivas impostas em 

procedimento próprio e das medidas cautelares aqui impostas, estas 

deverão ser rigorosamente cumpridas pelo mesmo, sob pena de ser-lhe 

eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 

c/c 282, § 4.º c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP.Notifique-se o 

Ministério Público e a Defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com 

urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230112 Nr: 1255-65.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Mauro Lemes da Silva Junior, da 

sentença prolatada nos autos cuja parte dispositiva segue parcialmente 

transcrita; "(...) DISPOSITIVO Diante do exposto, amparada no artigo 419 

do Código de Processo Penal, por não se tratar de delito doloso contra a 

vida, DESCLASSIFICO o crime narrado na denúncia (art. 121, § 2º, incisos 

II e VI, § 2º-A, inciso I e § 7º, inciso III, c/c art. 14, inciso II e art. 61, inciso II, 

alínea ‘f’, todos do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/06) para 

o crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 

11.343/06 e assim, CONDENAR o denunciado JOSÉ FRANCISCO DE 

OLIVEIRA NETO, brasileiro, nascido em 20/05/1981/1977, filho de José 

Ferreira de Carvalho e Creunice de Oliveira Carvalho, pelo cometimento 

dos crimes previstos no art. 129, § 9º do Código Penal, nas disposições 

da Lei n. 11.343/06. A pena prevista para o delito de lesão corporal é de 

detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (...) Destarte, sopesando as 

circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) meses de 

detenção. Na segunda etapa do sistema trifásico, não denoto a presença 

de atenuantes, mas verifico a presença da agravante prevista no art. 61, 

inciso I, do Código Penal, eis que se trata de réu reincidente (cod. 184269- 

fl. 51) razão pela qual agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto), consoante 

orientação jurisprudencial no sentido de que “(...)Segundo entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na 

segunda fase da dosimetria, por incidência da agravante da reincidência, 

prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, deve ser a usualmente 

adotada, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro 

patamar”(Ap 177588/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017). Assim, 

encontro a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o 

que torno definitiva, ante a ausência de outros elementos a serem 

considerados. O regime de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, 

consoante preceitua o art. 33, § 2°, ‘b’, do Código Penal. (...) Compute-se a 

detração do tempo que o Sentenciado ficou recolhido ao cárcere. 

Condeno-o ao pagamento das custas e despesas processuais, se 

existentes. Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol 

dos culpados e expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva e demais 

ofícios de praxe e após, arquive-se. P. R. I. C."

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 51109 Nr: 560-34.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 (...)Assim, não havendo suspensão ou interrupção do prazo, nem mesmo 

nova decisão proferida nos autos, não há como se reconhecer a 

tempestividade do recurso manejado pela defesa.Isso posto, sendo 

intempestivo o agravo em execução proposto pelo reeducando, deixo de 

receber o mesmo.Cumpre ainda ressaltar que não há nulidade em mera 

manutenção de decisão anterior pelos próprios fundamentos, conforme já 

se manifestou o STF, vejamos:(...)“Reveste-se de plena legitimidade 

jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da 

motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o 

art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado 

- referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) 

que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério 

Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como 

coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato 

decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de 

decidir”(...) – (AI 825.520 – AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, 

DJe 12.9.2011). Portanto, a decisão anterior, que simplesmente manteve a 

decisão de fls. 757/759, sem formular nova fundamentação, coaduna com 

o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo válida a produzir seus 

efeitos.Elabore-se cálculo de pena de acordo com a decisão de fls. 

757/759.Ciênc ia  ao Min is tér io  Públ ico  e  in t ime-se a 

defesa.Cumpra-se.Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001288-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JOSE SIA (REQUERENTE)

EDMIR JOSE SIA (REQUERENTE)

ROSI EULALIO DE BRITO SIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR LOURENCAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO FRANZOSO DE SOUZA OAB - SP209978 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001288-41.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: EDMIR JOSE SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMAR 

JOSE SIA REQUERIDO: ANTONIO CESAR LOURENCAO Vistos etc. 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como mandado. 

Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, e-mail funcional, 
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postal ou outro meio disponível). Após, com as baixas pertinentes, 

DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 31 de 

outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001317-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TIAGO DE FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001317-91.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME 

EXECUTADO: JOSE TIAGO DE FRANCA Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue(m) 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. Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

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

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. 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, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 12 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001361-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001361-13.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): LUIZ FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, Vistos etc. O pedido 

para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o 

Novo Código de Processo Civil admite a carência momentânea de 

recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato 

específico, ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: 

“Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 

ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. A prova produzida pelo documento (id. 16414654) 

demonstra que o autor não possui rendimentos suficientes para o 

desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante da 

declaração de hipossuficiência firmada pelo autor, não havendo nos 

autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que eles podem arcar 

com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo 

do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, 

ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, 

caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita 

ao autor, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14:30 horas. Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

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. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 12 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001318-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON JOSE MENUSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001318-76.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME 

EXECUTADO: MILTON JOSE MENUSI Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue(m) 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. Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

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

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. 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, NCPC), na pessoa de seu(sua) 
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advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 12 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001324-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001324-83.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME 

EXECUTADO: ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, FABIANA KROHLING 

DE SOUZA Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 12 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001334-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO MATHEUS KELLER (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001334-30.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME RÉU: 

ALFREDO MATHEUS KELLER Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda 

da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 12 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001320-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO AMARAL OAB - PB0015535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO BAPTISTA PAESE FILHO (RÉU)

ADRIANA CALEGARO (RÉU)

TRIADE COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI ME - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001320-46.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. RÉU: 

TRIADE COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI ME - ME, ADRIANA 

CALEGARO, ARMANDO BAPTISTA PAESE FILHO Vistos, etc. Faculto a 

parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento e consequentemente o cancelamento da 

distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento integral das 

custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 12 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001353-70.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO KONRAD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO COSTA MAURIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001353-70.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: RONILDO KONRAD EXECUTADO: FABIANO COSTA MAURIZ 

Vistos etc. DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema 

RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para que 

manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal. Caso negativo o resultado do 

Renajud, defiro o pedido de item “C” da petição de id. 13738786. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 12 

de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001019-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEDIL PEREIRA QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001019-36.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: 

ELEDIL PEREIRA QUEIROZ Vistos etc. Intime-se a parte exequente para se 

manifestar acerca da certidão de id. 13136074, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 12 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001506-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE BIONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001506-06.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): JOAO ANDRE BIONI RÉU: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO 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, 12 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 
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de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000437-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJACY DE ALCANTARA AUGUSTO (RÉU)

VENCESLAU FELICIO AUGUSTO (RÉU)

JOSE ROBERTO AUGUSTO (RÉU)

CARLOS SEVERO AUGUSTO (RÉU)

SERGIO PEDRO AUGUSTO (RÉU)

FRANCISCO ALBERTO AUGUSTO (RÉU)

LUCIANY MAPETTI AUGUSTO (RÉU)

LUIZ EDIO AUGUSTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000437-02.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: SERGIO PEDRO AUGUSTO, 

DEJACY DE ALCANTARA AUGUSTO, LUIZ EDIO AUGUSTO, CARLOS 

SEVERO AUGUSTO, VENCESLAU FELICIO AUGUSTO, LUCIANY MAPETTI 

AUGUSTO, FRANCISCO ALBERTO AUGUSTO, JOSE ROBERTO AUGUSTO 

Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem com 

petição devidamente instruída por prova escrita, conforme documento(s) 

acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 12 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000446-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAUCI GONCALVES GOMES DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000446-61.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: FLAUCI GONCALVES GOMES 

DE CAMPOS Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem com petição devidamente instruída por prova escrita, 

conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, de 

modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de 

plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos 

pedidos na inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, 

caso o demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência 

(custas e honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como 

quitada a obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já 

os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 12 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000401-57.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO HERDT (EXECUTADO)

ALMIRIO HERDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000401-57.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: LAERCIO HERDT, 

ALMIRIO HERDT Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue(m) 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. Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

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

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. 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, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 12 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000149-25.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA STACHOSKI MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000149-25.2016.8.11.0005. 

AUTOR(A): JULIANA STACHOSKI MONTEIRO RÉU: VIVO S.A. 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 
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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, 12 de novembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98782 Nr: 974-20.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809, 

Andre Assis Rosa - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a credorora para apresentar planilha de planilha atualizada do 

débito, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80256 Nr: 2645-54.2010.811.0005

 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): Antonio Renê Bortolo, Antonio Renê Bortolo, 

Claudio Bortolo, Graziela Andriette Borim Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo os Executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o 

pagamento do valor devido em relação aos honorários advocatícios 

sucumbencias, R$ 77. 716,30 (Setenta e Sete Mil, Setecentos e Dezesseis 

Reais e Trinta Centavos), nos termos do art. 523 do Novo Código de 

Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente impugnação 

(art. 525, NCPC 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85747 Nr: 1233-20.2012.811.0005

 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): Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo o patrono do executado do Termo de Penhora de fls. 228, para 

querendo, manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 116707 Nr: 1640-50.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Omar Tupã Borges, Dilceu Carlos Magno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Honorato Rodrigues Amador, Valmir 

Rodrigues Amador, Elias Rodrigues Alonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Achiles Tiago Toschi - 

OAB:16.237/MT, Aldo Silva da Costa Junior - OAB:11.293 MT, Ruth 

Aiardes - OAB:OAB/MT nº 15463

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 157, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

CERTIDÃO DE FLS. 157: "Certifico que DECORREU O PRAZO DE 15 DIAS, 

para que o executados apresentasse contestação, uma vez que o 

executado Elias Rodrigues Alonso, foi intimado por comparecimento 

espontaneo através da juntada de procuração em 14/05/2018 às fls. 

154/156 e o executado Espolio de Honorato Rodrigues Amador via DJE nº 

10214 e publicado no dia 12/03/2018."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85010 Nr: 244-14.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanete dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar o edital de citação expedido para publicação 

no jonal de grande circulação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83999 Nr: 3145-86.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Michelon, Naiara Dias Fiuza Silvestre, Erika 

Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 Intimo o credor para retirar Certidão, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40776 Nr: 1595-27.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Renê Bortolo, Claudio Bortolo, Graziela 

Andriette Borim Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

NOBRES, com a finalidade de REAVALIAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88481 Nr: 788-65.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger, Rovena Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da proposta de honorários de fls. 

272/274, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32887 Nr: 1175-90.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracy Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimo o credor para retirar o edital de citação expedido para publicação 

em jonal de grande circulação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93036 Nr: 1291-52.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Mori Restaurante -ME, Silvano Mori

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar o edital de citação expedido para publicação 

em jonal de grande circulação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7379 Nr: 713-17.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Sidney Bettio, Espólio de Vilce Bezerra 

de Souza Bettio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Sacotem Ltda., Karina de Souza 

Bettio, Kleber de Souza Bettio, Kelly de Souza Bettio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clélia Pacheco Medeiros 

Fogolin - OAB:81.652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudenir Pigão Michéias 

Alves - OAB:97.311-SP

 Intimo a parte executada para se manifestar acerca da substituição 

processual do polo ativo da demanda, no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104787 Nr: 504-52.2016.811.0005

 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: Eodalina Contini Angeli, João Carlos Angeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jhoannes Prinz Von Thurn Und 

Taxis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo os autores para, retirar o edital para publicação no jornal de grande 

circulação, no prazo de 05(cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104787 Nr: 504-52.2016.811.0005

 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: Eodalina Contini Angeli, João Carlos Angeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jhoannes Prinz Von Thurn Und 

Taxis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 504-52.2016.811.0005 código 104787

PARTE AUTORA: Eodalina Contini Angeli e João Carlos Angeli

PARTE RÉ: Espólio de Jhoannes Prinz Von Thurn Und Taxis

CITANDO:. NILCE AQUINA DE PINHO, brasileira, funcionária pública, CPF 

326.331.901-97

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/02/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 16.409,35

FINALIDADE: CITAÇÃO de Nilce Aquina de Pinho, 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, apresentar resposta, caso queira, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo 

requerente.

 RESUMO DA INICIAL: Os autores adquiram em 66/2009 da Sra. Nilce 

Aquina de Pinho um imóvel urbano localizado na rua Concórdia, lote 21-A 

do bairro Buriti, conforme contrato de compra e venda(anexo). Juntaram 

planta e memorial descritivo da exata localização do imóvel e demais 

documentos. Alega que a proprietária anterior possuía o imóvel há mais de 

15 anos com posse mansa e pacifica e sem oposição e que somando-se a 

posse anterior com a dos autores possuem mais de 20 anos de posse 

ininterrupta, mansa, pacifica e sem oposição. O imóvel está registrado em 

nome de Johannes Prinz Von Thurn Und Taxis, que loteou a área sem 

efetivamente transmiti-la. O imóvel possui a matricula n. 9036 registrado no 

cartório de registro de imóveis de Diamantino-MT, sendo o lote 21 

pertencente a matricula principal e o lote 21-A trata-se de 

desmembramento do lote 21. Fizeram os pedidos de praxe. Deu-se a 

causa o valor de R$16.409,35.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Conforme memorial descritivo de 

fls. 32, um Lote urbano 292,87m2 com 12m de frente para rua Concórdia, 

12m com fundo para o lote 20, ao lado direito lote 21 e lado esquerdo lote 1 

e 2, localizado no bairro Buriti em Diamantino-MT.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido em postulado de fl. 112. 

Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal. Decorrido "in albis" o prazo 

de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por 

edital), fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta Comarca, 

para patrocinar a defesa da parte requerida, a qual deverá ser intimada 

para apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, abra-se 

vistas à parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para ordenação de procedimento. Cite-se. Intimem-se e 

cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências.

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 Neumara Regina Silva 

Nachiibal, expedi.

Diamantino - MT, 9 de novembro de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87587 Nr: 3379-34.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriane Izabel Gerherdt

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Intimo o credor para apresentar planilha de planilha atualizada do débito, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85747 Nr: 1233-20.2012.811.0005

 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): Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A
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 Intimo o patrono do Credor para recolher as custas do Selo de 

Autenticidade do Termo de Penhora, para posterior averbação no RGI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108808 Nr: 1960-37.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar o edital de citação expedido para publicação 

em jonal de grande circulação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6023 Nr: 537-09.1997.811.0005

 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): Distribuidora de Bebidas Diamantino Ltda

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para, se manifestar no prazo de 05(cinco)dias acerca do 

resultado negativo do BACENJUD.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108808 Nr: 1960-37.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 1960-37.2016.811.0005 Código: 108808

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

EXECUTADO(A,S): José Carlos Correa

CITANDO(A,S): Executados(as): José Carlos Correa, Cpf: 30883547015 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), mecânico de manutenção de máquinas, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/07/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 21.346,54

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, para que, no prazo de 

03 (três) dias, efetue(m) 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).

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

por força da inclusa Cédula de Crédito Bancário nº B10630506-7, firmada 

em 26/05/2011, crédito este no valor de R$ 4.200 (quatro mil e duzentos 

reais) para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais vencendo 

a primeira em 05/07/2011 e as demais em igual dia dos meses 

subsequentes. O executado descumpriu o pactuado, deixando de efetuar 

o pagamento desde a parcela nº 09/24 o que provocou a rescisão 

automática de avença e o vencimento antecipado de toda a dívida, 

conforme instrumento firmado. Ocasionando um saldo devedor em 

05/07/2016 de R$ 21.345,54 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e seis 

reais e cinquenta e quatro centavos). Todos os esforços da cooperativa 

autora de receber a dívida amigavelmente, não lograram o recebimento do 

crédito líquido certo e exigível, constituído pelo título acima citado, não 

restando outra alternativa senão propor a presente ação a fim de rever 

seu crédito. Requer assim a parte autora a expedição de mandado judicial 

para citação do executado com os benefícios do artigo 212§ 1º e 2º do 

NCPC, para que, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, NCPC) pague o 

débito acima, no valos de R$ 21.345,54 (vinte e um mil, trezentos e 

quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), que deverá ser 

acrescido desde 06/07/2016, até a data do efetivo pagamento de correção 

monetária, juros de mora, demais cominações estabelecidas pelo título, 

honorários advocatícios e custas judiciais. Caso não o faça , proceda-se 

a penhora de tantos bens quanto bastem para integral satisfação do 

débito, devendo preferencialmente recair em ativos e/ou bens móveis e 

imóveis do executado, utilizando-se o BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, 

conforme artigo 854 do NCPC. Expedição comprobatória da admissibilidade 

da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de 

averbação junto ao RGI. Caso não seja localizada a executada sejam-lhes 

arrestados tantos bens quanto bastem para garantir a execução (art. 830 

NCPC)

DESPACHO:Vistos etc.Defiro o pedido em postulado de fl. 122.Cite-se a 

parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, 

apresentar resposta no prazo legal.Decorrido "in albis" o prazo de 

resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), 

fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta Comarca, para 

patrocinar a defesa da parte requerida, a qual deverá ser intimada para 

apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, abra-se vistas à 

parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias.Após, conclusos para 

ordenação de procedimento.Cite-se. Intimem-se e cumpra-se 

expedindo-se o necessário.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Gânia Terezinha Pereira Técnico Judiciário, 

digitei.

 Diamantino - MT, 9 de novembro de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85010 Nr: 244-14.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanete dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ZANETE DOS SANTOS, Cpf: 

01915540143, Rg: 1.881.728-9, Filiação: Zeno dos Santos e Carmem Silva 

Santos, data de nascimento: 22/06/1986, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MT, solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 
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débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Resumo da Inicial: Autor concedeu a requerida crédito 

atraves de Cédula de Crédito Bancário nº 104090004042, firmada em 

22/10/2009, no valor de R$ 5.296,00 ( cinco mil duzentos e noventa e seis 

reais) , já incluídos os encargos iniciais de financiamento, com obrigação 

de pagar pontualmente o empréstimo em 50 parcelas mensais e 

sucessivas, no valor nominal de R$ 179,71 (cento e setenta e nove reais e 

setenta e um centavos) cada, ocorrendo o vencimento da primeira parcela 

no dia 22/11/2009 e o da última no dia 22/12/2013. TELEFONE EXEQUENTE 

PARA CONTATO, EM CASO DE POSSIBILIDADE DE ACORDO: 

08007371018 E (66) 9 9917-9579.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$12.038,23 - Valor 

Atualizado: R$12.038,23 - Valor Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de fl. 226.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.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Elieth Ferreira da Silva, 

digitei.

Diamantino, 06 de novembro de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93036 Nr: 1291-52.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Mori Restaurante -ME, Silvano Mori

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVANO MORI RESTAURANTE -ME, 

CNPJ: 07666817000142 e atualmente em local incerto e não sabido 

SILVANO MORI, Cpf: 57160287134, Filiação: Silvino Mori e Beatriz 

Trevisan Mori. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Resumo da Inicial: O exequente é credor dos 

executados em virtude de Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - 

Capital de Giro - n. 385/5498076, C/C 10.495-7, AGENCIA 1586, celebrada 

em data 27/02/2012, onde o exequente emprestou ao executados a 

importância de R$ 21.500,00 (vinte um mil e quinhentos reais) para ser 

restituída em 48 parcelas no valor de R$ 645,56 (seiscentos e quarenta e 

cinco reais e cinquenta e seis centavos) vencendo a primeira em data de 

27/03/2012 e a ultima em data de 27/02/2016.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$32.695,39 - Valor 

Atualizado: R$32.695,39 - Valor Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de fl. 106.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.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Elieth Ferreira da Silva, 

digitei.

Diamantino, 06 de novembro de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32887 Nr: 1175-90.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracy Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRACY FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

31129030130, Rg: 1621385, brasileiro(a), casado(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$405.489,30 - Valor 

Atualizado: R$405.489,29 - Valor Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Em petitório de fl. 214, a parte exequente 

não se concorda com a decisão que indeferiu o arresto via Bacenjud. 

Assegura que é possível o arresto de bens pelo Oficial de Justiça antes 

da citação.Da análise dos autos, verifico que o arresto que a exequente 

menciona já foi efetuada pelo Oficial de Justiça, conforme certidão juntado 

às fls. 118/119.Por outro lado, verifico que foram várias tentativas de 

citação da parte devedora, contudo, em vão, assim sendo, o pedido de 

citação deve ser deferido.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) 
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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.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Elieth Ferreira da Silva, 

digitei.

Resumo da Inicial: Resumo da Inicial: O exequente é credor da executada 

no valor de 405.489,29 (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e oitenta e 

nove reais e vinte e nove centavos) , atualizado até 15/05/2007, 

representada pelo saldo devedor de 02 (duas) CEDULAS RURAIS 

PIGNORATÍCIAS nºs 40/00033-8 e 40/00163-6.

Diamantino, 06 de novembro de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000528-92.2018.8.11.0005

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:

MARCINDO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000528-92.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCINDO GOMES DA SILVA Vistos etc. 

Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Relata a parte autora, 

que por força de instrumento particular, concedeu a parte demandada um 

empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da dívida, por meio de 

alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o bem descrito na 

inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente com as obrigações 

assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio de notificação 

extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a concessão de 

medida liminar que determine a busca e apreensão do bem em questão. 

Instruiu a inicial com documentos. DECIDO. A concessão de liminar em 

ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária 

pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser 

comprovada mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos 

termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da inicial e prova 

convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a 

concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que demonstrou o 

vínculo jurídico que une as partes, bem como se desincumbiu do ônus de 

comprovar a mora do requerido por meio do protesto/notificação/intimação 

do título. Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a 

liminar requerida e determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-se o bem com a 

parte autora ou com a pessoa indicada nos autos pela mesma. Cumprida a 

liminar, ato contínuo, CITE-SE a parte demandada para apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. 

INTIME-SE a parte demandada para que em 05 (cinco) dias, igualmente 

contados da execução da liminar, exerça a faculdade contida no § 2º, art. 

3º do DL nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, 

pagando a integralidade da dívida. Constem as advertências legais (Novo 

CPC, art. art. 344). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 12 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000360-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANO HENRIQUE DESBESSEL (EXECUTADO)

DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000360-90.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: DJONY WILLIAN VAZ 

DESBESSEL, SOLANO HENRIQUE DESBESSEL Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de 

DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL e SOLANO HENRIQUE DESBESSEL, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 13925895 

as partes realizaram acordo, pugnando pela homologação. É o necessário 

relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id. 

13925895), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o 

aludido feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de 

modo que determino a imediata conclusão do mencionado processo para a 

devida extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do 

acordo. Custas e honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes 

por meio de seus procuradores. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 12 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001540-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Contestação apresentada pelo Requerido

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000961-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ERDMANN SAUERBIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON JULIO ALVES (EXECUTADO)

 

Intimo a patrona da Requerente para manifestar nos autos acerca da Carta 

Precatória devolvida - Certidão Negativa

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124334 Nr: 542-93.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Lisandra dos Santos, Luiz Henrique Lima 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Defensoria Pública - Unidade de 

Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 07 de novembro de 2018, às 13h30min.

Código n. 124334

Autos n. 542-93.2018.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Alice Lisandra dos Santos e Luiz Henrique Lima de Almeida

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o representante da 

Defensoria Pública, Dr. Moacir Gonçalves Neto; o Advogado, Dr. Marcos 

Wagner Santana Vaz; os denunciados, Alice Lisandra dos Santos e Luiz 

Henrique Lima de Almeida; a testemunha, Enielson Lourenço de Souza e o 

estudante de direito, Julyelson Augusto Vitorassi.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

oitiva da testemunha Enielson Lourenço de Souza e, após, o interrogatório 

dos denunciados. Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. Mantiveram as 

algemas no denunciado, para assegurar a segurança dos presentes. A 

representante do Ministério Público desiste da oitiva das testemunhas José 

Roberto Vattos Junior e Izanilton Aparecido Gomes.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas José 

Roberto Vattos Junior e Izanilton Aparecido Gomes. Declaro encerrada a 

instrução processual e concedo as partes prazo para apresentação das 

alegações finais nos termos do artigo 403, § 3º, CPP. NADA MAIS. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por 

mim redigida e saem intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, 

Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Moacir Gonçalves Neto

Defensor Público

Marcos Wagner Santana Vaz

Advogado

Luiz Henrique Lima de Almeida

Denunciado

Alice Lisandra dos Santos

Denunciada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127793 Nr: 1955-44.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vamilto Cezar de Campos, Josemar Araujo 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 (...)Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: Vistos, etc. 

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Donato Felix Darolt 

Neto, João Batista Ferreira Mendes, Antonio Dantas e Adriana da Silva 

Duarte Quinteiro. Solicite-se a devolução da Carta Precatória expedida a 

Comarca de Nortelândia/MT, ante a desistência na oitiva da testemunha 

Adriana da Silva Duarte Quinteiro. Declaro encerrada a instrução 

processual e concedo as partes prazo para apresentação das alegações 

finais nos termos do artigo 403, § 3º, CPP. NADA MAIS. Encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem 

intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.Raul Lara 

LeiteJuiz de DireitoGileade Pereira Souza MaiaPromotora de JustiçaMarcos 

Wagner Santana VazAdvogadoAdmilson de Souza Oliveira 

AdvogadoVamilton Cezar de Campos DenunciadoJosemar Araujo 

FerreiraDenunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125201 Nr: 901-43.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Teodoro de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, Silvana Moraes Valente - OAB:7139

 Intimo a Dra. Silvana Moraes Valente, OAB/MT 7139, na qualidade de 

patrona da parte denunciada, para que apresente as alegações finais, nos 

termos do artigo 403, § 3º, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88340 Nr: 642-24.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Whalison Teixeira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Intimo o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, OAB/MT 14.783, na qualidade 

de patrono da parte ré, para que no prazo de (05) cinco dias, 

manifeste-se acerca do cálculo de pena de fls. 291.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128556 Nr: 2332-15.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiane Cora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Caju Cardoso - 

OAB:24575/O

 Intimo o Dr. Raul Caju Cardoso, OAB/MT 24575, na qualidade de patrono 

da parte denunciada, para que no prazo de (10) dez dias, apresente 

resposta à acusação por escrito, nos termos do artigo 396 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 29944 Nr: 1068-80.2006.811.0005

 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: DVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 INTIMO a Drª ALDOREMA T. VIANA REGINATO - OAB Nº 3500-B, para 

que fique ciente do DESARQUIVAMENTO dos autos supra citados, e ainda 

que, o mesmo encontra-se à sua disposição para vista/carga, pelo prazo 

de 05(cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 35229 Nr: 64-37.2008.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pedro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3 – DO DISPOSITIVO
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Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c. artigo 

109, inciso VI, ambos do Código Penal, bem como no parecer ministerial de 

fls. 114/115- verso, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que se refere à 

infração apurada nesses autos, pelo reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 16 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 97149 Nr: 183-51.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Aparecida Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Àguas de Diamantino S/A, Município de 

Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Felix Ferreira - 

OAB:17.922/A, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705, Ramon de 

Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 Intimo o patrono da partes autora e requerida, para que no prazo de (05) 

cinco, dias, manifestem-se acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101150 Nr: 2005-75.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Kaique de Aquino Castro

 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

 Autos nº. 2005-75.2015.811.0005

Código nº. 101150

DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta nos termos da 

Portaria nº. 841/2018, que estabelece ponto facultativo ante a participação 

da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2018, redesigno a 

audiência para o dia 04/12/2018, às 13h00mim.

Intimem-se as partes, procedendo-se com o necessário.

 Diamantino/MT, 29 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013151-45.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO VIGNANDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8013151-45.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: PORTAL MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: JOAO ANTONIO VIGNANDO 

Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para que informe o CPF da parte 

executada para viabilizar a realização de bloqueio online, no prazo de 05 

dias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-90.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELA IMACULADA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000414-90.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIELA IMACULADA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Manifeste-se a parte 

exequente quanto ao valor depositado pela executada nos autos, 

requerendo o que dê direito em 05 dias. Em seguida, intime-se a parte 

executada para que se manifeste no mesmo prazo. Cumpra-se. 

Diamantino, 12 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação para a recorrida GOL querendo apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012628-33.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012628-33.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: CELIA APARECIDA BARBOSA 

EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença onde se discute o valor a ser pago a título de 

astreintes. Verifica-se dos autos que o valor da condenação por danos 

morais e materiais já foram pagos, havendo discussão apenas a cerca da 

multa por descumprimento da determinação do Juízo. O valor da multa foi 

reduzido para o valor da condenação principal, o que ocasionou a 

interposição de recurso inominado pela exequente. Entretanto, a Turma 

Recursal manteve a decisão atacada na íntegra, não havendo qualquer 

menção quanto a juros e correção do referido valor. Dessa forma, 

considerando a natureza jurídica da astreinte somado ao fato de que a 

obrigação principal já foi adimplida, o valor da multa deve ser pago sem a 

incidência de qualquer correção. Oportunamente, indefiro o pedido de 

condenação de honorários pela parte exequente, uma vez que esta é 

beneficiária da justiça gratuita. Assim, a não ser que haja provas da sua 

capacidade para arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, o 

que deverá ser demonstrado pela parte executada, a exigibilidade do 

pagamento encontra-se suspensa, conforme decisão do acórdão. Por 
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outro lado, observa-se que a parte executada depositou paletes de 

madeira como forma de garantia do Juízo, o que é inadmissível, haja vista 

que trata-se de empresa de grande porte, pressupondo-se, assim, a sua 

condição em garantir o Juízo por meio de depósito em dinheiro. Dessa 

forma, intime-se a parte exequente para que efetue o pagamento do valor 

da multa, sem juros e correção, no prazo de 15 dias, sob pena de 

bloqueio. Cumpra-se. Diamantino, 05 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 30/01/2019 às 08hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-73.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO LISBOA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP0170025A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 30/01/2019 às 08hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001372-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PANDOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 30/01/2019 às 08hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010826-34.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MANTOVANI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010826-34.2012.8.11.0005. REQUERENTE: MARTA MANTOVANI DA 

SILVA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. Intime-se 

a parte exequente, através de seu patrono, para que se manifeste acerca 

dos embargos à execução opostos, no prazo legal. Cumpra-se. 

Diamantino, 12 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012336-14.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER ALVARO PINHEIRO BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012336-14.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ELIEZER ALVARO PINHEIRO 

BENEVIDES REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Manifeste-se a parte 

exequente acerca dos cálculos apresentados pela parte executada, no 

prazo de 05 dias. Havendo concordância, conclusos para emissão de 

certidão de crédito para habilitação nos autos da recuperação judicial. 

Diamantino, 12 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000105-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVENI GONZAGA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000105-35.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: LUCIVENI GONZAGA DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 12 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-53.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010557-53.2016.8.11.0005. REQUERENTE: SANDRO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Manifeste-se a parte exequente 

acerca dos cálculos apresentados pela parte executada, no prazo legal. 

Diamantino, 12 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001356-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DA COSTA PORTO (REQUERENTE)

ELIAS CLAUDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Diamantino (REQUERIDO)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001356-88.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ELIAS CLAUDINO DA SILVA, 

JULIANE DA COSTA PORTO REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DIAMANTINO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Manifeste-se a DPE acerca do parecer técnico do NAT de id. 

16471546, tendo em vista a informação de que o medicamento varfarina 

possui a mesma eficácia do requerido na tutela e é ofertado pelo SUS. 

Assim, justifique a necessidade do remédio especifico, preferencialmente 

juntando atestado médico recomendando e justificando o motivo pelo qual 

o remédio disponibilizado pelo SUS não serve ao caso do requerente. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 12 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge. Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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: 

1000593-87.2018.8.11.0005. REQUERENTE: APARECIDA FERREIRA 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, 09 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NELSON LOPES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZ THALYTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000931-95.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE NELSON LOPES - ME 

REQUERIDO: ARROZ THALYTA 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”. No caso em apreço a parte autora 

argumenta que houve contradição no julgado de id. 14186292 - Pág. 1/3, 

uma vez que o documento utilizado para fundamentar o reconhecimento 

do pagamento e posterior condenação da Embargante, não se trata de 

outro negócio, mas sim de um esboço da compra realizada pela parte 

autora junto à embargante. Além disso, sustenta que houve omissão no 

julgado ao não analisar o pedido de aplicação da súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, haja vista que a parte autora teria inscrições legítimas 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, anteriores ao protesto. De início, 

é evidente que a parte embargante busca a reanálise do julgado, o que é 

inadmissível através do presente recurso, sendo necessária a 

interposição de recurso cabível para tanto. No entanto, apenas para 

rechaçar as alegações da parte embargante, restou incontroverso nos 

autos que a parte autora realizou o depósito do valor referente ao boleto 

em conta corrente da Requerida em data anterior ao vencimento da dívida, 

e mesmo assim houve o protesto, de modo que é inequívoco o ato ilícito 

praticado pela embargada, passível de indenização. Não obstante, em que 

pese à existência de inscrições anteriores em nome da autora, a súmula 

385 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se tão somente às inscrições 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, como SPC, SERASA, e não a 

título protestado, uma vez que tratam-se de institutos diferentes. Ante ao 

exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, e mantenho o 

julgado na íntegra. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Diamantino, 09 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000392-95.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

O autor alega, em síntese, que contratou empréstimo consignado com a ré 
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no valor de R$ 12.060,87, o qual seria pago em 84 parcelas de R$ 349,59, 

com início em 20/10/2012 e término em 20/09/2019. Narra que a partir de 

setembro de 2013 o banco requerido passou a realizar descontos 

indevidos de valores superiores aos das parcelas que foram pré-fixadas 

no contrato em questão, valores para os quais não existe contrato. 

Informa que os descontos indevidos correspondem aos seguintes 

períodos e valores: 09/2013 a 07/2015, descontos indevidos de R$ 176,31 

por mês; 08/2015 a 02/2018, descontos indevidos de R$ 157,92 por mês. 

Desta forma, pleiteia a indenização por danos morais, bem como a 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. O banco 

requerido contestou a ação, suscitando em sede de preliminar sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o fundamento de 

que objeto da lide é de responsabilidade do Banco Itaú BMG Consignado 

S/A, ante a cessão dos créditos. No mérito, alega que o procedimento 

adotado pelo banco é oriundo daquilo que foi firmado entre as partes, não 

possuindo nenhuma responsabilidade pelos fatos narrados pelo autor, 

pois não cometeu ato ilícito, pugnando pela improcedência da ação. 

Inicialmente, verifico que a parte ré é legítima para figurar no polo passivo. 

Isso porque, depreende-se do contexto probatório que os descontos 

feitos no contracheque da parte autora encontram-se sob a rubrica 

apenas "Banco BMG", bem como se verifica que o contrato foi firmado 

com o Banco BMG S/A. Ademais, não há qualquer documento nos autos 

que demonstre a participação do Banco Itaú BMG Consignado no contrato 

de empréstimo ora impugnado, nem mesmo restou demonstrada a alegada 

cessão dos créditos. Desta forma, não acolho a preliminar de ilegitimidade 

passiva. Afastada a preliminar, passo à análise meritória. Pois bem. 

Previamente, cumpre destacar que a relação de direito travada entre as 

partes constitui relação de consumo, a ser decidida conforme disciplina o 

Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, plenamente cabível a 

inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da parte 

reclamante. Da análise do caso em concreto, verifica-se não haver 

restado demonstrado, nem mesmo minimamente, a legalidade dos 

descontos que o autor declara serem indevidos, fosse pela inadimplência 

em relação a contrato diverso, fosse por refinanciamento de contrato. O 

Banco reclamado não juntou aos autos contrato ou qualquer outro 

documento a demonstrar que os valores a maior foram contratados. A 

prova que existe nos autos sinaliza que houve a contratação de 01 único 

empréstimo consignado no valor de R$ 12.060,87, com prestações de R$ 

349,50, qual seja o contrato trazido pelo autor. Portanto, tem-se que o 

banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de 

comprovar a legalidade dos descontos de valores acima do contrato 

firmado com a parte reclamante, devendo restituir o valor cobrado a maior. 

Inegável, portanto, que o desconto das parcelas em valor superior ao 

contratado comprometia o orçamento do autor, gerando transtornos, o 

que, sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero 

aborrecimento, ou contingências da vida moderna, restando configurado o 

abalo moral. Desta forma, a teor do contido no artigo 14 do CDC, a 

responsabilidade da reclamada em indenizar a autora é objetiva, 

independente de culpa, devendo apenas ser demonstrado o nexo de 

causalidade entre a ação e o prejuízo causado, elementos que estão 

presentes no caso concreto. Assim, faz jus a parte reclamante à 

indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores 

descontados indevidamente. Portanto, configurado o dano moral, resta 

analisar o quantum devido. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima e, ainda, considerando que o autor também discute a legitimidade de 

outros empréstimos consignados e danos morais em diversos processos 

em trâmite neste Juizado Especial, reduzo a verba a título de dano moral 

comumente fixada por este juízo para condenar a requerida ao pagamento 

de R$ 5.000 (cinco mil reais). Por fim, quanto a restituição em dobro dos 

descontos indevidos, em análise aos contracheques do autor restou 

demonstrado que os mesmos correspondem aos seguintes períodos e 

valores: • 09/2014 a 07/2015: descontos indevidos de R$ 176,31 durante 

11 meses = R$ 1.939,41; • 08/2015 a 03/2018: descontos indevidos de R$ 

157,92 durante 32 meses = R$ 5.053,44; Assim, deve haver a restituição 

em dobro da quantia de R$ 6.992,85. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, o que faço com resolução de mérito para: a) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000 (cinco mil 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). b) CONDENAR a requerida a restituir o 

valor de R$ 13.985,70, com incidência de correção monetária pelo INPC a 

partir do arbitramento e acrescido juros legais de 1% ao mês, a contar da 

citação; Via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 09 de novembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000991-34.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SIMONINI 

MOLINA REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes compuseram (id. 16384678), 

HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto 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). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. 

Diamantino, 12 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000077-38.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODONLEY NUNES LOIOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000077-38.2016.8.11.0005. REQUERENTE: ODONLEY NUNES LOIOLA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

indenização por dano moral e material, com pedido de tutela antecipatória. 

Em análise aos autos observo que foi determinada a intimação do 

reclamante para apresentar comprovante de residência em seu nome, no 

prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Todavia, verifica-se que o mesmo 

mudou de endereço sem qualquer comunicação ao Juízo, tornando 

impossível sua localização. Pois bem. Como é sabido, é ônus da parte 

interessada proceder todos os atos e diligências necessárias para o 

regular andamento do processo, não podendo a ação se perpetuar no 

tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, considerando a 

inércia da parte autora, que não promoveu os atos e as diligências que lhe 

cabiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 
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inciso II e III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 

da Lei 9.099/95). P. I. C. Diamantino/MT, 12 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-39.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CYBELLE CAROLINA DA SILVA BRAGHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PROFISSIONAL CURSOS PROFISSIONALIZANTES TREINAMENTO E 

APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GELSON JOSE RODRIGUES OAB - SC18646 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010276-39.2012.8.11.0005. REQUERENTE: CYBELLE CAROLINA DA 

SILVA BRAGHIN REQUERIDO: NOVA PROFISSIONAL CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 

ME Vistos etc. A parte exequente requereu a penhora online de ativos 

financeiros da executada, e busca de veículos via RENAJUD, ambos com 

resultado negativo, conforme documentos de ID 3788782 e ID 10678503. 

Intimada para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção, a parte exequente deixou o prazo transcorrer in albis, 

sem manifestação nos autos. Por fim é de se anotar que o feito tramita 

desde 2012 sem que a credora tenha localizado bens penhoráveis, o que 

demonstra que a executada não possui bens para quitar o débito. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95 em razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem 

custas, nem honorários advocatícios por serem incabíveis na sentença de 

primeiro grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso 

requerido, o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo da 

interessada, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, e ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do 

FONAJE de 2009). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino, 12 de novembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010277-24.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO WILLIAN LOURENCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PROFISSIONAL CURSOS PROFISSIONALIZANTES TREINAMENTO E 

APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GELSON JOSE RODRIGUES OAB - SC18646 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010277-24.2012.8.11.0005. REQUERENTE: FABIO WILLIAN LOURENCO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: NOVA PROFISSIONAL CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 

ME Vistos etc. A parte exequente requereu a penhora online de ativos 

financeiros da executada, e busca de veículos via RENAJUD, ambos com 

resultado negativo, conforme documentos de ID 4030076 e ID 10618056. 

Intimada para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção, a parte exequente deixou o prazo transcorrer in albis, 

sem manifestação nos autos. Por fim é de se anotar que o feito tramita 

desde 2012 sem que o credor tenha localizado bens penhoráveis, o que 

demonstra que a executada não possui bens para quitar o débito. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95 em razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem 

custas, nem honorários advocatícios por serem incabíveis na sentença de 

primeiro grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso 

requerido, o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, e ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do 

FONAJE de 2009). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino, 12 de novembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010560-42.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA COSTA DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010560-42.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: MARIZA COSTA DE ALENCAR 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 12 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-55.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000815-55.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LAURINDA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A 

autora sustenta que jamais travou relação jurídica com a ré, no entanto, foi 

inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexigível, de modo 

que pugna pela declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. Por sua vez a requerida, em defesa, suscitou preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e de ausência de consulta 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito, requerendo ao final 

a improcedência da ação. Inicialmente, a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova não merece acolhimento, uma vez que no 

presente caso resta claro a relação consumerista entre as partes, bem 

como a hipossuficiência técnica do requerente e a possibilidade da 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, razão pela qual 

afasto a preliminar suscitada. Afasto também a preliminar de ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Isso 

porque, além da parte autora ter juntado aos autos consulta retirada do 

SCPC (ID 14174727) e consulta de Balcão do SPC (ID 14181442), foi 

realizada consulta nos Órgãos de proteção ao crédito diretamente por 

esse juízo, constatando a veracidade da inscrição em comento. Afastadas 

as preliminares, passo à análise meritória. Pois bem. O caso é de inversão 
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do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque 

negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do débito 

gerador da dívida através da juntada de gravação em áudio que comprova 

a contratação do Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle”. Assim, a 

requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação do débito pela 

autora, considerando a existência de pagamento do plano de telefonia, 

bem como a juntada do relatório de chamadas originadas/recebidas que 

comprovam a utilização da linha telefônica, tornando legítima a negativação 

em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, as faturas 

inscritas no SPC/SERASA foram localizadas pela ré sem a respectiva 

baixa por ausência de quitação (ID 15764383, p.53). Por outro lado, teve a 

autora a oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos ou eventual 

cancelamento do plano em impugnação, situações que não foram 

evidenciadas. Nesta senda, tendo a requerida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por fim, 

não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de 

forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a 

procedência do pedido contraposto quanto às faturas devidas e não 

quitadas no valor de R$108,75 (cento e oito reais e setenta e cinco 

centavos). Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Desta forma, verifica-se que a conduta da parte reclamante 

se encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto 

para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de 

R$108,75, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta 

decisão. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé no equivalente a 10% do valor da causa a ser revertido 

em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de 

Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da 

causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita em favor da parte autora para fins recursais. Transcorrido o 

prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino, 12 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 54/201 8-CNPar

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO que a servidora Divanei Pereira da Silva Miranda, 

matrícula 1773, designada Gestora Judiciária, na Secretaria da 5ª Vara, ira 

usufruir 20 dias de férias referente ao exercício 2018, no período de 07 a 

26 de janeiro de 2019.

RESOLVE:

DESIGNAR Gardênia Borges de Moura Cabriote, matrícula 10173, Analista 

Judiciário PTJ, para exercer, a Função de Gestor Judiciário, da Secretaria 

da 5ª Vara, no período de 07 a 26 de janeiro de 2019.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 20 18.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Ju iz Diretor

PORTARIA Nº 56/201 8-CNPar

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO que a servidora Célia Regina Pereira Xavier, matrícula 

4412, designada Gestora Judiciária, na Secretaria da 3ª Vara, ira usufruir 

06 dias de compensatória, no período de 07, 28, 29, 30 e 31 de janeiro e 

01 de fevereiro de 2019.

RESOLVE:

DESIGNAR Marizélia Alves Damasceno, matrícula 4217, Técnica Judiciário 

PTJ, para exercer, a Função de Gestor Judiciário Substituto, da Secretaria 

da 3ª Vara, no período de 07, 28 a 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 

2019.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 20 18.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Ju iz Diretor

PORTARIA Nº 55/201 8-CNPar

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO que a servidora Célia Regina Pereira Xavier, matrícula 

4412, designada Gestora Judiciária, na Secretaria da 3ª Vara, ira usufruir 

20 dias de férias referente ao exercício 2018, no período de 08 a 27 de 

janeiro de 2019.

RESOLVE:

DESIGNAR Marizélia Alves Damasceno, matrícula 4217, Técnica Judiciária 

PTJ, para exercer, a Função de Gestor Judiciário Substituto, da Secretaria 

da 3ª Vara, no período de 08 a 27 de janeiro de 2019.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 20 18.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Ju iz Diretor

PORTARIA Nº 57/2018-CNPar

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO requerimento de concessão de licença-prêmio formulado 

pel a servidor a INÊS SCHUSTER KONZEN, matrícula nº 4064, Técnica 

Judiciária lotad o nesta Comarca,

 CONSIDERANDO que a servidor a faz jus, nos termos do artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90,

 RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidor a INÊS SCHUSTER KONZEN, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 4064, 03 (três) meses de licença-prêmio referente 

ao quinquênio 19/03/20 13 a 19/03/20 18, a partir desta data, 

condicionando o gozo à prévia solicitação e conveniência do serviço 
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público.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 201 8.

 CLEIDE VIVIAN DE OLIVEIRA NEVES

Gestor a Geral

Assina por Ordem de Serviço 001/2009

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006988-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISNEI APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON MARQUES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006988-96.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Considerando que no registro da 

deprecata consta que a parte não é assistida pela gratuidade da justiça, 

intime-se a autora para esclarecer o necessário, colacionando o 

comprovante do recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena 

de devolução da deprecata ao Juízo de origem.. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 12/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007404-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO FRANCO (REQUERENTE)

WALACE LINO SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007404-64.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 12/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007395-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALD ORESTES NASCIMENTO CARNEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007395-05.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 12/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006813-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA DE FIGUEIREDO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006813-05.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

12/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004457-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. (REQUERENTE)

M. S. S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO, DAS PARTES REQUERENTES, PARA PROCEDER COM O 

MANDADO DE AVERBAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE 

PROCESSO COM CUSTAS.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007032-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MARQUES (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO FORTUNATO (REQUERIDO)

BENEDITA MARQUES FORTUNATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007032-18.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

12/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006302-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DIVO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006302-07.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob 

segredo de justiça. Visando oportunizar as partes a auto composição, 

favorecendo a celeridade e a economia processual e atendendo aos 

novos preceitos do Código de Processo Civil, designe-se audiência de 

mediação, a qual deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca. Cite-se e intime-se a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal e para que 

compareça à audiência designada. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

12/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 182 de 763



Processo Número: 1005921-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FRANCISCO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE FARIA OAB - PR49940 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA MACEDO DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005921-96.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Visando 

oportunizar às partes a auto composição, favorecendo a celeridade e a 

economia processual, bem como a solução pacífica da demanda, 

designe-se audiência de mediação junto ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta comarca. Cite-se e intime-se o requerido. 

Ciência às partes. Serve cópia da presente como Mandado, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 12/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005651-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PINHEIRO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005651-72.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Cabe 

salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. 

Proceda-se às anotações necessárias. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para que se manifeste. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 12/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007179-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA TAVARES CONSTANTINO DE ARANTES (REQUERENTE)

JOAO GUILHERME ZANETTI DE ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

MAISA VENDRUSCOLO OAB - MT24876/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007179-44.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Dê-se vista ao Ministério Público. 

Em seguida, conclusos. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT 12/11/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007035-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA FRANCIELLE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY RODRIGUES MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007035-70.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Considerando que o Termo de 

Acordo acostado no ID 16048553 - Pág. 3, foi homologado sob o 

procedimento código 156687 sob conforme ID. 16048556 - Pág. 4, em 

26/01/2016, recebo a presente ação como Cumprimento de Sentença. 

Recebo a inicial na forma proposta. Cabe salientar que o presente feito 

deverá tramitar em segredo de justiça. Proceda-se às anotações 

necessárias. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Intime-se o executado com as 

advertências legais para cumprir com os termos constantes no acordo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e 

pagamento de honorários advocatícios na mesma percentagem, bem como 

de posterior penhora, nos termos do artigo 523, §1º, do CPC, advertindo-o, 

ainda, que, ultrapassado o prazo para o pagamento do débito in albis, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar sua 

impugnação, nos termos do artigo 525, do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para impugnação, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, nos termos do §3º, do artigo 523, do CPC. Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 12/11/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1007088-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANNE BOMFIM GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACELINO FRANCISCO GUIMARAES (RÉU)

ADECLECY FERREIRA MARQUES (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007088-51.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Cabe 

salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. 

Proceda-se às anotações necessárias. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Visando 

oportunizar às partes a auto composição, favorecendo a celeridade e a 

economia processual, designe-se audiência de mediação, a qual deverá 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta comarca, oportunidade em que as partes poderão optar pela 

realização do exame de DNA. Cite-se e intime-se o requerido para, 

querendo, apresentar contestação no prazo legal, nos termos do artigo 

335, do Código de Processo Civil, bem como para que compareça à 

audiência designada. Intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência a ser designada. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

12/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007156-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007156-98.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado. 

Designo audiência para oitiva da testemunha para o dia 03/04/2019 ás 

17h30min. Intime-se a testemunha para comparecer ao ato. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública. Comunique-se o juízo deprecado. 

Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado/ofício. Primavera 

do Leste, 12/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 
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Direito

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

Processo Número: 1003672-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOELLNER RUFINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAYDSON RUFINO RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003672-75.2018.8.11.0037. AUTOR(A): CAROLINE GOELLNER RUFINO 

RÉU: GLAYDSON RUFINO RIBEIRO Vistos, Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Cabe 

salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. 

Proceda-se às anotações necessárias. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Intime-se o 

devedor, por meio de Carta Precatória à Comarca de Cuiabá, com as 

advertências legais, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos 

alimentos devidos, nos termos da petição, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do título, bem como de 

lhe ser decretada a prisão cível por até 03 (três) meses, nos termos do 

artigo 528, §§ 1º a 7º, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

autora desta decisão. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 12/11/2018. Eviner Valério Juiz de Direito Em subst.. legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 165793 Nr: 3061-13.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO NETO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BARBOSA ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562/MT, FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:MT/16843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão negativa de fls.102 Intimo o advogado Alvaro 

Carvalho dos Santos OAB/12562/MT, para comparecer a audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento no dia 28/11/2018 às 16:00h, 

acompanhado de seu cliente e testemunhas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 122969 Nr: 5508-76.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BKSDS, RPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5508-76.2013.811.0037

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BRUNA KARINE SAMPAIO DA SILVA e REINILZA 

PINTO SAMPAIO

PARTE RÉQUERIDA: IDELCY ALVES DA SILVA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para que tome ciência acerca 

do bloqueio realizado, nos termos do artigo 256 e seguintes, do Código de 

Processo Civil.

RESUMO DA INICIAL: A exequente ajuíza a presente ação calçada na 

sentença, que fixou, a título de alimentos, 30% do salário mínimo vigente, o 

que atualmente correspondente a importância de R$ 203,40 (duzentos e 

três reais e quarenta centavos), o executado não efetuou qualquer 

pagamento do valor da pensão alimentícia que lhe é devido. Com relação 

aos alimentos, insta salientar que o valor atualizado o débito, todavia, 

frustradas todas tentativas amigáveis em receber do executado a pensão 

alimentícia avençada, a genitora, representante da exequente, ajuíza a 

presente ação para garantir o sustento da filha, uma vez que enfrenta 

dificuldades financeiras comprometedoras.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Considerando que restou frutífero o 

bloqueio de valores referentes ao FGTS em nome do executado (fls.57) e 

diante de certidão negativa de intimação pessoal do mesmo (fls.97), defiro 

o pedido de fls.98/v, procedendo-se à intimação do executado via edital, 

acerca do bloqueio realizado, nos termos do artigo 256 e seguintes, do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo assinalado, sem 

apresentação de resposta, desde já, nomeio Defensor Público diverso do 

que subscreveu a petição inicial para apresente defesa em favor do 

executado, no prazo de lei. Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os 

autos à Defensoria Pública.

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 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, , digitei.

Primavera do Leste - MT, 9 de novembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 159953 Nr: 396-24.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 396-24.2016.811.0037

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: REGINALDO DA LUZ GOMES

PARTE RÉQUERIDA: LUCIENE CAVALCANTE DA SILVA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para se manifestar, no prazo 

de 10 (dias), nos termos do art. 485,III, CPC: "Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;'', sob 

pena de extinção do processo.

RESUMO DA INICIAL: O requerente é genitor dos menores, os menores 

estavam sob os cuidados da genitora, entretanto há mais de 40(quarenta) 

dias, mais precisamente desde 06/12/2015 o genitor se obrigou a tomar 

posse dos menores, e está com a guarda de fato dos mesmos. Sendo que 

no dia 03/12/2015 a genitora saiu de casa deixado os menores sozinhos, 

sem ninguém responsável, criança que possuem apenas oito anos de 

idade, que são incapazes de ficar sobre responsabilidade uma da outra, 

expostas a riscos que poderiam causar danos irrecuperáveis. O genitor 

alega que foi o próprio pai da genitora, avô dos menores, que ligou 

relatando o que estava acontecendo com as crianças. Assim que soube 

do abandono, o requerente, imediatamente foi buscar os menores para 

ficar sob seus cuidados, registrando um boletim de ocorrência .Em razão 
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disso alega que esta sendo ameaçado pela requerida de morte, caso ele 

impeça a mesma de ficar com seus filhos, o que prova mais uma vez a 

incapacidade da genitora em cuidar dos filhos, e que além de ser 

imprudente e irresponsável, é uma mulher violenta.

DECISÃO/DESPACHO:

Vistos etc. Defiro o pedido de f. 101/v.

Cumpra-se conforme solicitado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Primavera do Leste - MT, 9 de novembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006017-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GONCALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006017-14.2018.8.11.0037. Vistos. Como se sabe, a competência 

jurisdicional quando firmada em razão da matéria, é de ordem pública, 

devendo ser alegada até mesmo de ofício, em qualquer fase ou instância 

do julgamento (art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil). Registro que 

nesta comarca há varas com atribuições específicas, como é o caso 

desta 1ª Vara, a qual possui competência para processamento e 

julgamento de ações relativas à infância, família e sucessões. Desse 

modo, sendo que no presente caso não há qualquer questão de 

parentesco ou de sucessão envolvida, tampouco possui criança ou 

adolescente como parte, entendo que o feito, concernente à legislação 

dos registros públicos, recai na competência residual do Juiz de Vara 

Cível. Anoto que esse entendimento está de acordo com as normativas da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria e do Código de 

Organização Judiciária, que assim disciplinam: CNGC. item 1.10.17. Os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. De igual modo, o COJE, em seu 

art. 51, assim define: Aos Juízes de Direito e Substitutos compete: (...) VI – 

processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento, retificação, 

nulidade e cancelamento de registros públicos (...)” Em face da 

competência especializada desta Vara e diante do acima esposado, 

declino da competência para seguimento do processamento do feito para 

qualquer das varas cíveis (feitos gerais) desta comarca. Proceda-se as 

anotações e redistribua-se. Publicada e registrada. Ciência às partes. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 12/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006735-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006735-11.2018.8.11.0037. Vistos. Como se sabe, a competência 

jurisdicional quando firmada em razão da matéria, é de ordem pública, 

devendo ser alegada até mesmo de ofício, em qualquer fase ou instância 

do julgamento (art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil). Registro que 

nesta comarca há varas com atribuições específicas, como é o caso 

desta 1ª Vara, a qual possui competência para processamento e 

julgamento de ações relativas à infância, família e sucessões. Desse 

modo, sendo que no presente caso não há qualquer questão de 

parentesco ou de sucessão envolvida, tampouco possui criança ou 

adolescente como parte, entendo que o feito, concernente à legislação 

dos registros públicos, recai na competência residual do Juiz de Vara 

Cível. Anoto que esse entendimento está de acordo com as normativas da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria e do Código de 

Organização Judiciária, que assim disciplinam: CNGC. item 1.10.17. Os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. De igual modo, o COJE, em seu 

art. 51, assim define: Aos Juízes de Direito e Substitutos compete: (...) VI – 

processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento, retificação, 

nulidade e cancelamento de registros públicos (...)” Em face da 

competência especializada desta Vara e diante do acima esposado, 

declino da competência para seguimento do processamento do feito para 

qualquer das varas cíveis (feitos gerais) desta comarca. Proceda-se as 

anotações e redistribua-se. Publicada e registrada. Ciência às partes. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 12/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005844-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDIS DE SOUZA COIMBRA (REQUERENTE)

NEIRI GOMES SILIRIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Outros (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005844-87.2018.8.11.0037. Vistos etc. HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as partes. 

Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Publicada e registrada no sistema. 

Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários. Após, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 12/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007225-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007225-33.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo o presente procedimento. 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

celebrada entre as partes. Assim, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Publicada e registrada 

no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 12/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004971-87.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO AGULHON (REQUERENTE)

LAURA APARECIDA GOMES AGULHON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO(A))

ALANA SIBELI FAVA OAB - MT0018957S (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DA DECISÃO JUNTADA NO IS 15639716, BEM COMO 

A PARTE REQUERENTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-72.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GP GRANITOS PIGATI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA PIGATTI SOPELETTO OAB - ES19041 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MARTINS DE SOUZA (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS 

OFICIOS E AS RESPOSTAS DAS OPERADORAS DE TELEFONIAS, 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002136-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO NOVA POXOREU (RÉU)

ROBSON RESPLANDE DA SILVA (RÉU)

GILVANDO MARQUES COUTINHO (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA AUDIÊNCIA REDESIGANDA PARA O 

DIA 27/03/2018 AS 13H45MIN CONFORME DECISÃO JUNTADA NO ID 

16460347.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007020-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (REQUERENTE)

RICARDO DE MORAES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE A AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME ID 

16460991

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007040-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOTAL ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET OAB - SP208989 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Geraldo Aparecido de Vitto (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAILTON VILELA DE MORAES OAB - MT0004043S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME ID 16461373

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005603-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WINTERFELD BARBIERI (EXECUTADO)

DEISI LUIZA BENEDET (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 14975549, BEM COMO 

PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAFAEL WINERFELD 

BARBIERI.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 157356 Nr: 7821-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, Renata susete Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - 

OAB:MT 18597

 do requerente para manifestar-se sobre a Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça juntada as fls. 90 dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 168880 Nr: 4676-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CLAUDIO JUNQUEIRA VILELA - OAB:SP 302.838, 

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data intimo o advogado do Autor para juntar aos autos 

o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 175225 Nr: 8107-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO NASCIMENTO LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 110833 Nr: 1174-33.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS L.E. LTDA - ME, 

LUIS GUADAGNIN, VANDA CARMEN GUADAGNIN, PAULO KIRNEV, ZILA 

PEREIRA DE SOUZA KIRNEV
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:OAB/MT3.966, LÉYA SOUZA DA CRUZ - OAB:8398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:, FERNANDO PASINI - OAB:8856/MT, 

MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - 

OAB:100380/MT

 Processo nº 1174-33.2012.811.0037 (110833)

Ação de Execução Por Quantia Certa

Exequente: Iguaçu Maquinas Agrícolas LTDA

Executados: Luis Guadagnin e Outros

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução por quantia certa proposta por Iguaçu 

Maquinas Agrícolas LTDA em face de Prestadora de Serviços L.E LTDA 

ME, Luis Guadagnin, Vanda Carmen Guadagnin, Paulo Kirnev e Zila Pereira 

de Souza Kirnev ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transacionaram, requerendo 

a extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.270/274).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios consoante pactuados.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Procedam as baixas de medidas restritivas.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 08 de novembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 15507 Nr: 974-12.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 67612 Nr: 7457-77.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAIZ AGRICOLA IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA-EPP, KIND 

DOUGLAS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS 11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:17209-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI OAB/MT 17209/Aacerca das informações de fl.113 , 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 140330 Nr: 10419-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUIZA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: Não alegado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 118200 Nr: 550-47.2013.811.0037

 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: GLEISSON DE JESUS SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE REINALDO - OAB:MG 

54.286, GETÚLIO VARGAS REINALDO - OAB:MG 60.980, ROGERIO 

ROSA DE SOUZA - OAB:OAB/MG 137.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:MT 5882, EDUARDO HENRIQUE DE LIMA - OAB:MG/ 56493, 

LUCIMEIRE ZAGO DE BRITO - OAB:88241/MG, ROBERTO MATOS DE 

BRITO - OAB:MG 56493

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) advogado BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS 

OAB/15321 para devolver os autos, que estão em carga fora do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 74026 Nr: 6345-39.2010.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITAKUNÃ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA, VERA 

TRISTÃO DA ROCHA CAMARGO, HELY FELICIANO DE CAMARGO, 

CLAUDIO CESAR DA ROCHA CAMARGO, FÁTIMA LILIAN DA PAZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B, SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - OAB:11.551/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LUIZ NIERO - 

OAB:11333/PR, ZAID ARBID - OAB:MT/3339-A

 Certifico que nesta data o advogado das partes fica INTIMADO, para 

manifestar acerca dos honorários periciais de fls. 700/701, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 53448 Nr: 1110-62.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:MT 5052, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719, MARCO AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO - OAB:5984

 Certifico que nesta data os Advogados DUILIO PIATO JÚNIOR OAB/MT 

3719 e MARCO AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO OAB 5984, ficam 

INTIMADOS de que os autos encontram-se desarquivados, devendo 

requerer o que de direito, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA (AUTOR(A))
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CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

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:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (RÉU)

T. D. SERVICOS DE GUINCHO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007434-02.2018.8.11.0037. AUTOR(A): CELIA DE FATIMA NUNES DE 

ALMEIDA DA SILVA, PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA RÉU: T. D. 

SERVICOS DE GUINCHO LTDA - EPP, HERMANN & HERMMAN LTDA - ME 

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, 12 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007323-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SALLES DALCIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI OAB - RS65309 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

 

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 : 

1007323-18.2018.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCISCO SALLES DALCIN 

RÉU: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Vistos. Certifique-se a Sra. 

Gestora sobre a tempestividade dos presentes embargos. Se tempestivos, 

RECEBO os presentes embargos, sem efeito suspensivo, por estarem 

ausentes as hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, 

responder a presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 

Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Autorizo o recolhimento das taxas e custas processuais ao 

final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- CGJ. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007432-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVA SANTOLIN VIANA (EXECUTADO)

PEDRO GONCALVES VIANA NETO (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 : 

1007432-32.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: PEDRO GONCALVES VIANA NETO, OLIVA SANTOLIN 

VIANA 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, 12 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007447-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAZINHO MARCOS TRINDADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE TORTOLA OAB - PR15513 (ADVOGADO(A))

VAINER MARTINS REIS OAB - PR52839 (ADVOGADO(A))

FERNANDO RIBEIRO YAMAUTI OAB - PR65085 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GALBIERI CABRAL (EXECUTADO)

ROGERIO DO CARMO CABRAL (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 : 

1007447-98.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LAZINHO MARCOS TRINDADE 

EXECUTADO: ROGERIO DO CARMO CABRAL, SIMONE GALBIERI CABRAL 

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, 12 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007440-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESNI DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON SCHULTZ DE BARROS (EXECUTADO)

ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE BARROS (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 : 

1007440-09.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FLORESNI DA SILVA NETO 

EXECUTADO: ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE BARROS, CLEVERSON 

SCHULTZ DE BARROS 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, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007451-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. S. (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 : 

1007451-38.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: MICHELLE DA SILVA 

SOUZA Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento 

das custas processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento 

das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 

290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004599-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ADRIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004599-41.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: SANDRA ADRIANA DA COSTA REQUERIDO: LAVORO 

AGROCOMERCIAL LTDA - EPP Vistos. Trata-se de AÇÃO CAUTELAR 

ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA, 

ajuizada por SANDRA ADRIANA DA COSTA em face de LAVORO 

AGROCOMERCIAL S/A, devidamente qualificados nos autos. Aduz, em 

síntese, que a autora é pequena produtora rural, e, não dispondo de 

recursos próprios para realizar o plantio na sua área arrendada, buscou 

instituições financeiras de crédito para adquirir produtos para a safra de 

2017/2018, afim de que fosse custeado, porém, a solicitação foi negada 

por seu nome estar inscrito nos cadastros de inadimplentes. Alega que, 

após a noticia, compareceu aos Bancos de dados e constatou que se 

tratava de uma inclusão relativa à débitos que a autora desconhece, tendo 

em vista que trata-se de um débito que já foi acertado com a requerida, 

tendo negativado o seu nome sem qualquer aviso ou notificação, agindo 

de forma indevida. Logo após, a autora procurou a empresa requerida, 

para que comprovasse a origem da dívida, visto que a mesma se negou a 

apresentar. Informa que, em razão desta inclusão está sendo negado 

crédito junto à instituição financeira responsável pelos financiamentos 

agrícolas, fazendo a autora passar por constrangimento, correndo risco 

de não poder realizar o plantio dessa safra. Requer, em sede de tutela de 

urgência, que seja deferida a medida, inaudita altera parte, a fim de 

determinar a exclusão do nome da requerente do no SERASA/SPC/SCPC, 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias até o final da presente ação, 

sob pena de multa diária fixada por esse juízo, bem como que apresente 

os contratos que geraram a suposta dívida. Juntou documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso dos autos, verifico que a autora comprovou através do prévio pedido 

à requerida (ID nº14031594), o qual não restou atendido em prazo 

razoável, restando configurado o interesse processual para ajuizamento 

da ação. Diante desta situação, as alegações trazidas pela parte 

requerente a autorizam a concessão da tutela requerida. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido liminar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil e DETERMINO a exclusão do nome da autora junto aos cadastros de 

inadimplentes, bem como que a requerida apresente os contratos que 

geraram a suposta dívida no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003117-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR PEREZ BEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO(A))

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

SELMA DE AZEVEDO BONIM OAB - 677.867.409-10 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003117-92.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): LEONOR PEREZ BEGA CURADOR: SELMA DE AZEVEDO 

BONIM RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos. Ausentes questões preliminares e estando presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR 

SANEADO e regular para prosseguimento. Compulsando os autos, verifico 

que consta, no Id. 15618117, pedido de perícia médica formulado pela 

parte requerida, o qual defiro. Assim, nomeio como perito judicial Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, como perito para atuar 

neste processo, sendo que os dados do referido perito estão disponíveis 

no Sistema Apolo, o qual deverá ser intimado para formular proposta de 

honorários e apresentar currículo, com comprovação de especialização, 

no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). 

Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 

465, §1º, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba 

honorária pela parte requerida. O desempenho do encargo independerá de 

compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 

473, §3º, do Código de Processo Civil. Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, 

intimando-se a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, 

Código de Processo Civil). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

Civil). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005463-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DESSORDI OAB - MT21210/O (ADVOGADO(A))

KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE OAB - MT25221/O (ADVOGADO(A))

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM OAB - MT20261/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005463-79.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: TATIANA REIS DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. No ID nº 

14564835, a requerente pugnou pelo parcelamento das custas e taxas 

judiciais. Quanto ao pedido de parcelamento das custas processuais, 

trata-se de inovação jurídica trazida pelo Novo Código de Processo Civil. O 

artigo 98 do referido códex assim dispõe: Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 6o Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. Ademais, os tribunais pátrios já tem decidido pela 

possibilidade de aplicação do parcelamento das custas e despesas 

processuais. Nessa toada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. AJG. SUCESSÃO. 

POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, VIII, DO 

NCPC E ART. 169 DO RITJRS, ALTERADO PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 

03/2016. PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. 

DESCABIMENTO, NO CASO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DE 

DESPESAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DO § 6º, DO ARTIGO 98, NO 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Existindo orientação jurisprudencial 

dominante nesta Corte sobre o tema, possível o julgamento monocrático. 

Juntado aos autos o rol de bens que compõem o acervo do espólio, não 

restou configurada a condição de hipossuficiência econômica a 

possibilitar a concessão do benefício da AJG. Todavia, considerando-se o 

valor elevado das custas processuais e o fato de que os bens que 
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compõem o acervo não apresentam liquidez imediata, é autorizado o 

parcelamento das custas de distribuição, a teor do disposto no art. 98, § 

6º, do NCPC. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70069693828, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 

21/07/2016). AGRAVO INTERNO. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS 

PARTICULARES. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSENTE 

PROVA ACERCA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. DESCABIMENTO. 

POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. 

INCIDÊNCIA DO § 6º, DO ARTIGO 98, NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. Consoante redação do artigo 

98 do Novo Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios. II. Ausente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se a manutenção do indeferimento 

da concessão da gratuidade da justiça. III. Nos termos do previsto no § 6º, 

do artigo 98, do Novo Código de Processo Civil, conforme o caso, pode o 

juiz conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. No caso, 

considerando que as custas de distribuição atingem elevado valor, 

possível a aplicação do novo CPC de forma benéfica para a parte, de 

modo a autorizar o parcelamento das custas de distribuição, nos termos 

do referido parágrafo. Decisão agravada reformada para permitir o 

parcelamento das custas processuais, nos termos do § 6º, do artigo 98, 

do NCPC. Manutenção da decisão monocrática que deu parcial provimento 

ao agravo de instrumento. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Agravo Nº 70069703569, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 16/06/2016). 

Agravo de instrumento. Ação de Indenização por danos morais. 

Agravante pretende a reforma da decisão para que seja deferida a 

gratuidade de justiça para expedição de Edital de citação do agravado. 

Agravante que alega passar por período de dificuldade financeira. 

Assevera que não detém capacidade econômica de arcar com as custas 

processuais sem prejuízo de seu sustento. A jurisprudência amplamente 

dominante vem afastando a aplicação irrestrita da mera declaração de 

miserabilidade jurídica, analisando outras circunstâncias sociais que 

eventualmente indiquem, como no caso concreto, que o beneficiário não 

possui condições de custear as despesas processuais sem deixar de 

prover o necessário à sua mantença. Não parece irrazoável a perspectiva 

da decisão de primeiro grau, não se olvidando, no entanto, a possibilidade 

de parcelamento previstas no artigo 98, § 6º, do NCPC. Precedentes. 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. TJ-RJ - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO : AI 00137544820168190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA 

TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL. Relator: MURILO ANDRÉ KIELING 

CARDONA PEREIRA. Órgão julgador: VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL CONSUMIDOR. Julgamento: 22/06/2016. Publicação: 24/06/2016. 

Diante do exposto, DEFIRO o parcelamento, em 03 (três) parcelas iguais e 

sucessivas. Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para expedição 

das guias necessárias. Consigno que a primeira parcela deverá ser paga 

até o dia 15/11/2018. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005009-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PERUI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005009-36.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: SARA PERUI O REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. 

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28/02/2019 às 15h30min. Caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, ficam as partes desde já 

intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do 

Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face 

do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código 

de Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000798-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO VILANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DANIEL HASSE (RÉU)

JULIANO HASSE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

 

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 : 

1000798-20.2018.8.11.0037. AUTOR(A): CELIO VILANI RÉU: JULIANO 

HASSE, LUCAS DANIEL HASSE Vistos. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007135-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR GUILHERME NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007135-25.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: OSMAR GUILHERME NEVES Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de OSMAR 

GUILHERME NEVES, qualificados nos autos. A ausência de prova da 

entrega da notificação extrajudicial, ainda que a devedora tenha 

descumprido a obrigação contratual ligada à informação de seu novo 

endereço, não comprova a constituição em mora, sendo incabível, 

portanto, a concessão da liminar, ante a falta requisito de procedibilidade à 

ação de busca e apreensão (artigos 2º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei nº 

911/69). O credor possui outro meio para constituir àquela em mora, qual 

seja, o protesto do título e a intimação por edital (Agravo de instrumento nº 

897.053-0/0, Rel. Des. Rocha de Souza, 32ª Câmara de Direito Privado). 

Assim, a ausência do preenchimento dos requisitos estampados pelo 

artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 equivale a não comprovação da 

mora da agravada, de modo que inviável se mostra o decreto de 

apreensão do bem. Corroboram esse entendimento os seguintes 

precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O 

DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. 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. 2. O recurso especial não 
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comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o 

Tribunal de origem concluiu que a agravante não esgotou as tentativas 

para localizar o devedor. Alterar esse entendimento demandaria o 

reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso 

especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp n. 357.407/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 3/12/2013, DJe 3/2/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA 

NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão de medida 

liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de 

contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada, 

exclusivamente, à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor. 2. No presente caso, o Tribunal de 

origem se pronunciou expressamente sobre a ausência de comprovação 

do envio da notificação extrajudicial, mediante juntada do Aviso de 

Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal no 

sentido de que teria ocorrido a constituição em mora do devedor, 

demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas 

pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos 

autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 

7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.194.119/RS, 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/12/2013, DJe 18/12/2013). Ante o exposto, intime-se o autor para 

comprovar a mora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo 

Código. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 12 

de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001286-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ANTONIO CORDEIRO BAUER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001286-09.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: THIAGO ANTONIO 

CORDEIRO BAUER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta pelo BANCO BRADESCO S/A em face de THIAGO ANTÔNIO 

CORDEIRO BAUER, ambos qualificados nos autos. A sentença de Id. 

9292488 julgou o feito extinto ante a purgação da mora pela parte 

requerida e determinou a restituição do veículo apreendido à parte ré. No 

Id. 9461778, alega o autor que, ao tentar restituir o bem ao requerido, este 

se negou a receber o veículo sem apresentar justificativa plausível. Em 

manifestação, aduz o requerido que, no ato da restituição do veículo, 

constatou diversas avarias, as quais não estavam presentes no ato da 

apreensão, solicitando ao motorista do guincho que fosse feito check-list 

relatando as condições do bem no ato da entrega, objetivando a devida 

restituição futuramente, o qual se negou a confeccionar o checklist (Id. 

9660613). Intimado para se manifestar sobre as alegações de avaria do 

veículo, o requerente apresentou fotos do bem no momento da apreensão 

e após restituição, aduzindo que são infundadas as alegações do 

requerido (Id. 10669255). No Id. 13809930, o requerido assevera que 

antes da tentativa de restituição do veículo, o mesmo teria ido a leilão, 

tendo sido realizada uma vistoria pelo leiloeiro, que atestou estar o bem em 

perfeito estado de conservação, e junta aos autos cópia da referida 

vistoria (Id. 13809934) . No Id. 14007030, pedido de levantamento dos 

valores depositados em favor da parte autora. No Id. 14494104, 

considerando que os valores pagos para a devolução do veículo 

encontram-se depositados em conta judicial, e em atenção aos princípios 

da celeridade e economia processual, pugna o requerido para que os 

valores depositados sejam levantados em seu favor, a título de 

ressarcimento pelas avarias causadas no bem objeto da lide. No Id. 

15947233, intimado, o banco requerente informa que concorda com a 

liberação dos valores em favor do requerido. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Da análise dos autos, consta que o requerido levantou a questão 

de o veículo ter sido restituído com avarias, as quais não existiam no 

momento da apreensão do bem, requerendo, assim, que fosse 

determinada ao requerente a realização do conserto dos itens avariados e 

restituição do veículo nas mesmas condições quando da sua apreensão, 

ou a indenização do requerido no valor estabelecido na tabela FIPE do 

veículo (Id. 9660703). Por sua vez, considerando que o banco autor 

concorda com a liberação do valor depositado em favor do requerido (Id. 

15947230), bem como que o veículo ainda encontra-se em posse do 

requerente, defiro o pedido de Id. 14494104 e determino a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados em favor do requerido. 

Após, considerando que o processo já foi devidamente sentenciado no Id. 

9292488, nada mais sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se definitivamente o feito, com as baixas e anotações 

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

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005794-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

LAUANA RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT25178/O (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

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 : 

1005794-61.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ROSA MARIA ALVES RÉU: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007240-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NEDI BATISTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004378-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINCLAIR SAUL QUINTAS (EXECUTADO)

QUINTAS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 
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o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135467 Nr: 7157-42.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCB, GCB, REGINA COSTA BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERNET NEWS NETWORKS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:, ELSON REZENDE DEOLIVEIRA - OAB:12.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18213/O, EMERSON C. OLIVEIRA - OAB:MT 12.291, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOSÉ 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.172-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar sobre documentos de fls. 117, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75446 Nr: 7761-42.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, LIDIA DAL ROVERE 

PATRICIO, MÁRCIA PATRÍCIO, NILSON SCHAFER, CLECIR TEREZINHA 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122A, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:OAB/PR 

25.276, RICARDO LUIZ VELLOZO - OAB:19956/0, STEPHANY MARY 

FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116225 Nr: 6858-36.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINS DA SILVA ARAUJO, 

LOURDES JACINTO MAZALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SILVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO SILVA CHAVES - 

OAB:22.792-BA

 Aberta a audiência, compareceram as partes acima nominadas e as 

testemunhas EDSON MOESCH e ANTONIO CARLOS DA SILVA. Ausente o 

requerido, o qual não foi intimado, e seu advogado, intimado à fls. 326. O 

Advogado das requerentes pugnou por prazo de 5 (cinco) dias para 

juntada de procuração e pela desistência da oitiva das demais 

testemunhas arroladas à fl. 323, bem como do depoimento pessoal do 

requerido. A MAGISTRADA PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO: Vistos. 

Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de procuração. 

Considerando a desistência da oitiva pessoal do requerido, desnecessária 

sua intimação pessoal, vez que seu patrono foi devidamente intimidado 

conforme fl. 326. Desse modo, não vislumbro prejuízo na realização deste 

ato. Ademais, não estando presente o advogado da parte requerida, 

desnecessária a oitiva das testemunhas por ele arroladas. Homologo o 

pedido de desistência supra. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, 

Hernandes Figueira Junior (Estagiário de Direito), que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41301 Nr: 3742-32.2006.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIADA KUZMIN, LARION OVCHINNIKOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 Aberta a audiência, compareceram as partes acima nominadas e as 

testemunhas MARCOS HIDEKI KURISSIO, LEUDSON APARECIDO DIAS 

PAES e DANIIL RIJKOFF. Assistiu à audiência os acadêmicos de Direito 

CRISTIANO LACERDA ROCHA, JOÃO PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA e 

AQUILA SILVA DOS SANTOS. O (A) Advogado (a) do embargante pugnou 

pela substituição da testemunha JAIRO TEIXEIRA DE AMORIN por 

LEUDSON APARECIDO DIAS PAES pelo motivo da não localização, bem 

como pela desistência da oitiva da testemunha DIMITRI KUZMIN. O (A) 

Advogado (a) do embargado pugnou pela juntada da carta de preposição, 

bem como impugnou a substituição da testemunha. Impugnou o depoimento 

da testemunha DANIIL RIJKOFF. Ainda, insistiu no depoimento da 

testemunha GILMAR RADIN, bem como a intimação das testemunhas 

LEUDSON APARECIDO DIAS PAES e DANIIL RIJKOFF para eventual 

necessidade de acareação. MAGISTRADA PROFERIU A SEGUINTE 

DECISÃO: Vistos. Defiro o pedido para juntada da carta de preposição, 

bem como defiro o pedido de substituição de testemunha ante a não 

localização da mesma para o ato. Ainda, homologo o pedido de desistência 

da oitiva da testemunha. Considerando o pedido de oitiva da testemunha 

GILMAR RADIN, designo audiência em continuação para o dia 14/03/2019 

AS 14:30 devendo ser intimado para o ato, novamente as testemunhas, 

LEUDSON APARECIDO DIAS PAES e DANIIL RIJKOFF para eventual 

necessidade de acareação. Saem os presentes intimados. Intimem-se as 

testemunhas. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, 

Hernandes Figueira Junior (Estagiário de Direito), que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126503 Nr: 9049-20.2013.811.0037

 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: JAQUELINE ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYANA MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Tendo em vista a falta de intimação das testemunhas da parte 

autora, redesigno a audiência para o dia 14/03/2019 as 13:30. Intime-se a 

Defensoria Publica, bem como as testemunhas da parte autora. Saem os 

presentes intimados. Intime-se a requerida. Cumpra-se. Nada mais 

havendo, encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151763 Nr: 5180-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

EPP, MARISTELA MARINI LORINI, AGOSTINHO LORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006039-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CELMA XAVIER DA SILVA (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 : 

1006039-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JACQUELINE OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. Defiro o prazo 

de 05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento. Tendo em vista a 

ausência de intimação da CAIXA ECONOMICA FEDERAL e seu patrono, 

conforme certificado no ID 16376643, redesigno a audiência para o dia 

11/12/2018 às 15:00. Saem os presentes intimados. Intimem-se e 

comunique-se. Cumpra-se. MYRIAN PAVAN SCHENKEL Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006039-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CELMA XAVIER DA SILVA (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 : 

1006039-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JACQUELINE OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. Defiro o prazo 

de 05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento. Tendo em vista a 

ausência de intimação da CAIXA ECONOMICA FEDERAL e seu patrono, 

conforme certificado no ID 16376643, redesigno a audiência para o dia 

11/12/2018 às 15:00. Saem os presentes intimados. Intimem-se e 

comunique-se. Cumpra-se. MYRIAN PAVAN SCHENKEL Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005633-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO MARTINHO TIEGS OAB - MT8423/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1005633-51.2018.8.11.0037 REQUERENTE: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL REQUERIDO: EDIO GOMES DA SILVA Nos termos 

da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito 

com a finalidade de intimar o exequente para providenciar o pagamento da 

diligência para cumprimento do Mandado recolhendo-a através da Central 

de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que 

referentes ao mesmo processo. Em caso de complementação de 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Primavera do 

Leste/MT, 12 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: 1005489-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON NOGUEIRA JUNIOR OAB - RO2917 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUNICE SILVA DOS SANTOS BRITO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1005489-77.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DE RONDONIA REQUERIDO: CLEUNICE SILVA DOS SANTOS 

BRITO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. Em caso de 

complementação de diligência, a parte deverá emitir guia específica para 

essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. 

Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103895 Nr: 2835-81.2011.811.0037

 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: JOÃO PEREIRA DA SILVA - LIVRARIA E PAPELARIA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE ARRECADADOR CHEFE DA 

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE P.LESTE - MT, AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DA SEC DE ESTADO DE FAZ DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144231 Nr: 1716-46.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIOS TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1716-46.2015.811.0037 (Código 144231)

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Intime-se a parte requerida para que proceda a imediata expedição de 

certidão positiva com efeito negativo em favor da parte requerente, 

permitindo a renovação do RENASEM junto ao órgão federal indicado, 

conforme determinado às fls. 116/118.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127009 Nr: 9542-94.2013.811.0037

 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: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66140 Nr: 5946-44.2009.811.0037

 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: LENITA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, 

ALTEMAR QUIRINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT, ROQUE PEREIRA NETO - OAB:5613/MT, ZELIA MARTINI 

NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110473 Nr: 796-77.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIOS TOMAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719

 Processo nº 796-77.2012.811.0037 (Código 110473)

Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119381 Nr: 1781-12.2013.811.0037

 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: CVLDS, CLDS, MARIA CLAUDIA APARECIDA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso do prazo de 30 dias da suspensão do feito. Na 

oportunidade, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121221 Nr: 3718-57.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIOS TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3718-57.2013.811.0037 (Código 121221)

Vistos.

Da análise dos autos, verifico que, à fl. 55 dos autos de código 110473, já 

foi determinada a suspensão da execução fiscal até o julgamento da ação 

anulatória na 6ª Vara Federal do Maranhão.

Assim, não vislumbro prejuízo na suspensão destes embargos à 

execução, conforme requerido às fls. 246/250.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113268 Nr: 3623-61.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDIA TEODORO HENICKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163438 Nr: 1924-93.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIZ ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05(cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011914-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEDI TONELLO GOTARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011914-69.2016.8.11.0037. REQUERENTE: SEDI TONELLO GOTARDO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Em análise aos autos para fins de realizar o bloqueio do 

numerário, verifica-se que a parte autora não comprova que apresentou o 

receituário médico atualizado diretamente aos réus, conforme determinado 

na tutela de urgência concedida (Id 6857240). Assim, intime-se o 

requerente para que junte ao pedido de bloqueio de numerário, no prazo 

de 15 dias, o comprovante do pedido administrativo ao SUS relativo ao 

medicamento, bem como para que junte receituário médico atualizado aos 

autos. Cumprida a diligência, promova-se a conclusão para análise da 

penhora de ativos. Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006964-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. 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 e 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento PENHORA AVALIAÇÃO 

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, 09 de 

novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012459-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

URANIA KENYA VIEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012459-76.2015.8.11.0037. REQUERENTE: URANIA KENYA VIEIRA 

MARTINS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Considerando que 

a Juíza Leiga Janaina Manhani de Carvalho estará afastada na data da 

audiência de instrução e julgamento por motivo de saúde, redesigne-se a 

audiência, de acordo pauta e contato prévio como a Juíza Leiga. 

Intimem-se todos, inclusive de que as partes deverão trazer suas 

testemunhas, se tiver, até o máximo de três para cada parte, 

independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja 

necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido 

até cinco dias anteriores à data designada para realização da audiência 

(§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da audiência será 

tentada a conciliação. Assim, concito as partes a envidarem esforços 

desde logo visando esse objetivo, até mesmo extrajudicialmente, juntando 

o acordo aos autos. Intimem-se, dando conhecimento do inteiro teor deste 

despacho às partes, devendo a parte autora ser intimada por intermédio 

de seu advogado (artigo 334, § 3º, do NCPC) para comparecer à audiência 

com documento pessoal com foto recente. Cumpra-se, servindo a 

presente decisão como carta/mandado de intimação. Primavera do 

Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012025-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEIDE DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012025-53.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LEIDE DE OLIVEIRA 

SANTANA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Considerando que a Juíza Leiga Janaina Manhani de Carvalho estará 

afastada na data da audiência de instrução e julgamento por motivo de 

saúde, redesigne-se a audiência, de acordo pauta e contato prévio como 

a Juíza Leiga. Intimem-se todos, inclusive de que as partes deverão trazer 

suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para cada parte, 

independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja 

necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido 

até cinco dias anteriores à data designada para realização da audiência 

(§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da audiência será 

tentada a conciliação. Assim, concito as partes a envidarem esforços 

desde logo visando esse objetivo, até mesmo extrajudicialmente, juntando 

o acordo aos autos. Intimem-se, dando conhecimento do inteiro teor deste 

despacho às partes, devendo a parte autora ser intimada por intermédio 

de seu advogado (artigo 334, § 3º, do NCPC) para comparecer à audiência 

com documento pessoal com foto recente. Cumpra-se, servindo a 

presente decisão como carta/mandado de intimação. Primavera do 

Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002993-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARTINI NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002993-12.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO MARTINI NOVAES REQUERIDO: 

RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por CARLOS EDUARDO MARTINI NOVAES em face de 

RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA Devidamente citada, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Alega o autor que firmou contrato de 

compromisso de compra e venda em 05 de dezembro de 2014, tendo 

como objeto o Lote 018 da Quadra 014 do Loteamento denominado 

Residencial Florais do Vale, na cidade e comarca de Jaciara/MT. Aduz que 

efetuou o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de sinal, 

assumindo ainda o parcelamento de 100 parcelas de R$ 575,00 

(quinhentos e setenta e cinco reais), com reajuste conforme contrato de 

compromisso de compra e venda. Afirma que passou por problemas 

financeiros, o que acarretou em atraso de algumas parcelas. Aduz que 

procurou a requerida para saldar o débito e foi informado de que o 

contrato foi rescindido unilateralmente pela ré, em razão da inadimplência. 

A ré, por sua vez, contesta a ação arguindo a incompetência do juízo, sob 

o fundamento de que o valor da causa deve ser o valor do contrato e 

sendo assim, o valor da causa ultrapassa o teto do juizado especial. Pois 
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bem, nas ações em que versem sobre contrato, o valor da causa deve ser 

o valor total deste, conforme art. 292, inciso II do CPC. No presente caso, 

está se discutindo a rescisão do ato jurídico e cumprimento, haja vista que 

se requer seja decretada a nulidade da cláusula resolutiva, bem como 

declarada abusiva as taxas, juros e multas da referida cláusula. Portanto, 

tal caso se enquadra no descrito no art. 292, inciso II do CPC. Vejamos: 

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;” No mesmo 

sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS 

PAGAS. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO. VALOR DA CAUSA DEVE 

CORRESPONDER AO DO CONTRATO EM LITÍGIO, CONFORME ARTIGO 

292, II, NOVO CPC. VALOR DA CAUSA QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO 

COM O BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR DO CONTRATO 

QUE ULTRAPASSA O TETO LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. Ante o exposto, 

esta 1ª Turma Recursal resolve, por unanimidade dos votos, em relação 

ao recurso de PLANOLLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Provimento nos exatos termos 

do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0065319-27.2015.8.16.0014/0 - 

Londrina - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 

25.04.2017)”. (Grifo nosso) Portanto, deve ser considerado o valor total 

do contrato para a fixação do valor da causa. Observando-se o contrato 

em litígio, extrai-se que o seu valor total é de R$60.500,00 (sessenta mil e 

quinhentos reais), sendo superior ao teto do juizado especial, o que deve 

acarretar na extinção do processo, ante a incompetência deste juízo. 

Vejamos o que diz a Lei 9.099/95: “Art. 3º- O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo.” “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: II –quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Sendo assim, tendo em vista a manifesta incompetência 

deste juízo, eis que o valor da causa é superior a 40 (quarenta) salários 

mínimos, julgo o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

art. 51, inciso II da Lei 9.099/95. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 29 de outubro de 2017. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

29.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - SP247324 (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000238-78.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WANDERSON DE SOUSA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, ficando evidenciado o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. Apesar 

da ausência de intimação do demandante, deveria ter o requerente 

informado a mudança de endereço de sua residência. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002044-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO MIRAI DA SILVA FERNANDES (EXECUTADO)

 

intimo o promovente a se manifestar quanto ao pagamento ou 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: 8011391-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar 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, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011302-05.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTOM4YOU COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL JUNTADO AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006616-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA DE SOUZA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)
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INTIMO O PROMOVENTE A INFORMAR O NOVO E CORRETO ENDEREÇO 

DO PROMOVIDO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005559-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BARBOSA FRANCISCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005559-94.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GETULIO BARBOSA 

FRANCISCO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, Antes de apreciar a necessidade de bloqueio 

para o cumprimento da tutela concedida nestes autos, manifeste-se a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, se está recebendo o 

medicamento Xalatan, conforme está informado no Ofício 80/AF da 

Coordenadora Assistencial Farmacêutica, datado de 19 de setembro de 

2 0 1 8  ( I d  1 5 5 8 4 3 2 3 )  e  t a m b é m  n o  M e m o r a n d o 

nº01048/2018/COFADEX/SAF/SES-MT (Id 16118435), este último 

informando que o atendimento seria realizado dia 15/10/2018. Intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004875-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ELOISA NEITZKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar acerca da certidão id 16446762, no 

prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004874-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ELOISA NEITZKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar acerca da certidão negativa id 

15426378, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 12 de novembro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APOLIANA NUNES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000153-29.2017.8.11.0037. REQUERENTE: APOLIANA NUNES ALVES 

REQUERIDO: CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP Vistos, Considerando que 

a Juíza Leiga Janaina Manhani de Carvalho estará afastada na data da 

audiência de instrução e julgamento por motivo de saúde, redesigno a 

audiência para o dia 17 de dezembro de 2018, às 10:00 horas. Intimem-se 

todos, inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Por ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Serve a presente decisão de carta/mandado de intimação. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004286-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY DIAS PORTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004286-17.2017.8.11.0037. REQUERENTE: STEFANY DIAS PORTILHO 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Considerando que a Juíza 

Leiga Janaina Manhani de Carvalho estará afastada na data da audiência 

de instrução e julgamento por motivo de saúde, redesigno a audiência para 

o dia 17 de dezembro de 2018, às 08:00 horas. Intimem-se todos, inclusive 

de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo 

de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Serve a presente decisão de carta/mandado de intimação. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011867-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (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))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011867-95.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RUDNEY DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Considerando que a Juíza 

Leiga Janaina Manhani de Carvalho estará afastada na data da audiência 

de instrução e julgamento por motivo de saúde, redesigno a audiência para 

o dia 17 de dezembro de 2018, às 11:00 horas. Intimem-se todos, inclusive 

de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo 

de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Serve a presente decisão de carta/mandado de intimação. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO MANOEL DO NASCIMENTO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000089-82.2018.8.11.0037. REQUERENTE: TEODORO MANOEL DO 

NASCIMENTO NETO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

Considerando que a Juíza Leiga Janaina Manhani de Carvalho estará 

afastada na data da audiência de instrução e julgamento por motivo de 

saúde, redesigno a audiência para o dia 17 de dezembro de 2018, às 

11:30 horas. Intimem-se todos, inclusive de que as partes deverão trazer 

suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para cada parte, 

independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja 

necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido 

até cinco dias anteriores à data designada para realização da audiência 

(§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da audiência será 

tentada a conciliação. Assim, concito as partes a envidarem esforços 

desde logo visando esse objetivo, até mesmo extrajudicialmente, juntando 

o acordo aos autos. Intimem-se, dando conhecimento do inteiro teor deste 

despacho às partes, devendo a parte autora ser intimada por intermédio 

de seu advogado (artigo 334, § 3º, do NCPC) para comparecer à audiência 

com documento pessoal com foto recente. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006242-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DOMINGAS DE MATOS (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006242-68.2017.8.11.0037. REQUERENTE: GERALDA DOMINGAS DE 

MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Considerando que a Juíza Leiga 

Janaina Manhani de Carvalho estará afastada na data da audiência de 

instrução e julgamento por motivo de saúde, redesigno a audiência para o 

dia 17 de dezembro de 2018, às 13:00 horas. Intimem-se todos, inclusive 

de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo 

de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Serve a presente decisão de carta/mandado de intimação. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TRACZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERLAN ALVES PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000653-95.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE TRACZ REQUERIDO: 

ERLAN ALVES PINTO Vistos, Considerando que a Juíza Leiga Janaina 

Manhani de Carvalho estará afastada na data da audiência de instrução e 

julgamento por motivo de saúde, redesigno a audiência para o dia 17 de 

dezembro de 2018, às 13:30 horas. Intimem-se todos, inclusive de que as 

partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Serve a presente decisão de carta/mandado de intimação. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007259-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DOS SANTOS MINGARELLI (EXEQUENTE)

LUIZ CARLOS MINGARELLI (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAINE MAIA DO COUTO SILVESTRINI (EXECUTADO)

JONAS RONIER SILVESTRINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007259-08.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUIZ CARLOS MINGARELLI, 

ISABEL DOS SANTOS MINGARELLI EXECUTADO: JONAS RONIER 

SILVESTRINI, ADELAINE MAIA DO COUTO SILVESTRINI 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, 7 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006277-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVAREZ DA SILVA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006277-28.2017.8.11.0037. REQUERENTE: FABIANO ALVAREZ DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Considerando que a Juíza Leiga 

Janaina Manhani de Carvalho estará afastada na data da audiência de 

instrução e julgamento por motivo de saúde, redesigno a audiência para o 

dia 17 de dezembro de 2018, às 14:00 horas. Intimem-se todos, inclusive 

de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo 

de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Serve a presente decisão de carta/mandado de intimação. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005597-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. FERREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO DE COMBUSTIVEL AREIA BRANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005597-43.2017.8.11.0037. REQUERENTE: A. F. FERREIRA & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL AREIA BRANCA LTDA Vistos, 

Considerando que a Juíza Leiga Janaina Manhani de Carvalho estará 

afastada na data da audiência de instrução e julgamento por motivo de 

saúde, redesigno a audiência para o dia 17 de dezembro de 2018, às 

14:30 horas. Intimem-se todos, inclusive de que as partes deverão trazer 

suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para cada parte, 

independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja 

necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido 

até cinco dias anteriores à data designada para realização da audiência 

(§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da audiência será 

tentada a conciliação. Assim, concito as partes a envidarem esforços 

desde logo visando esse objetivo, até mesmo extrajudicialmente, juntando 

o acordo aos autos. Intimem-se, dando conhecimento do inteiro teor deste 

despacho às partes, devendo a parte autora ser intimada por intermédio 

de seu advogado (artigo 334, § 3º, do NCPC) para comparecer à audiência 

com documento pessoal com foto recente. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON MENDES MARTINS QUINAN (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))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006402-93.2017.8.11.0037. REQUERENTE: GLEYSON MENDES MARTINS 

QUINAN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Considerando que a Juíza Leiga 

Janaina Manhani de Carvalho estará afastada na data da audiência de 

instrução e julgamento por motivo de saúde, redesigno a audiência para o 

dia 17 de dezembro de 2018, às 15:00 horas. Intimem-se todos, inclusive 

de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo 

de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Serve a presente decisão de carta/mandado de intimação. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006458-29.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA NASCIMENTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006458-29.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VERONICA NASCIMENTO 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Considerando que 

a Juíza Leiga Janaina Manhani de Carvalho estará afastada na data da 

audiência de instrução e julgamento por motivo de saúde, redesigno a 

audiência para o dia 17 de dezembro de 2018, às 15:30 horas. Intimem-se 

todos, inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Por ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Serve a presente decisão de carta/mandado de intimação. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA RIBEIRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006395-04.2017.8.11.0037. REQUERENTE: TALITA RIBEIRO FERNANDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Considerando que a Juíza 

Leiga Janaina Manhani de Carvalho estará afastada na data da audiência 

de instrução e julgamento por motivo de saúde, redesigno a audiência para 

o dia 17 de dezembro de 2018, às 16:00 horas. Intimem-se todos, inclusive 

de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo 

de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Serve a presente decisão de carta/mandado de intimação. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000024-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIZANGELA DA SILVA 

SALVADOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Considerando 

que a Juíza Leiga Janaina Manhani de Carvalho estará afastada na data 

da audiência de instrução e julgamento por motivo de saúde, redesigno a 

audiência para o dia 17 de dezembro de 2018, às 16:30 horas. Intimem-se 

todos, inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Por ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Serve a presente decisão de carta/mandado de intimação. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000022-20.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIZANGELA DA SILVA 

SALVADOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Considerando que a Juíza 

Leiga Janaina Manhani de Carvalho estará afastada na data da audiência 

de instrução e julgamento por motivo de saúde, redesigno a audiência para 

o dia 17 de dezembro de 2018, às 17:00 horas. Intimem-se todos, inclusive 

de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo 

de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 
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a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Serve a presente decisão de carta/mandado de intimação. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002323-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN DA ROSA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002323-71.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSIVAN DA ROSA GOMES 

REQUERIDO: POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA Vistos, Considerando que a 

Juíza Leiga Janaina Manhani de Carvalho estará afastada na data da 

audiência de instrução e julgamento por motivo de saúde, redesigno a 

audiência para o dia 17 de dezembro de 2018, às 17:30 horas. Intimem-se 

todos, inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Por ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Serve a presente decisão de carta/mandado de intimação. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005083-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DYONATHAN MARIO SONAGLIO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GONCALVES JACOMO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 8011479-03.2013.8.11.0037- 1005083-56.2018.8.11.0037 

Espécie: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO Parte(s) Exequente(s): ALVARO MENEZES. Parte(s) Ré(s): 

JANDERSON ALVES GOMES. Parte(s) Embargante(s): DYONATHAN 

MARIO SONAGLIO. Parte(s) Embargada(s): FELIPE GONÇALVES 

JÁCOMO. Data e horário: 05 de novembro de 2018, 13h30min. PRESENTES 

Juiz Dr (o) EVINER VALÉRIO. Parte(s) Exequente(s): ALVARO MENEZES. 

Advogado (a): ALVARO MANEZES. OAB/MT. 13.322. Parte Executada(s): 

JANDERSON ALVES GOMES. Parte Embargante(s): DYONATHAN MARIO 

SONAGLIO. Advogado (a): ALVARO MENEZES. OAB/MT. 13.322. Parte(s) 

Embargada(s): FELIPE GONÇALVES JÁCOMO. Advogado(a): HILÁRIO 

AMARAL NETO. OAB/MT. 20.900/O. OCORRÊNCIAS Aberta a sessão, 

feito o pregão, foram constatadas as presenças acima mencionadas. 

Declara-se a conexão entre os autos acima referidos para fins de 

realização de audiência de instrução una e julgamento. Esclarecidos os 

objetivos da audiência e proposta a conciliação com base nos termos do 

artigo 359, do Código de Processo Civil, as partes não chegaram ao 

acordo. Ante de iniciar a instrução, pelo juízo foi observado que não 

consta nos autos a impugnação aos embargos de terceiro proposto por 

Dyonathan Mario Sonáglio. Com o objetivo de unificar a instrução em 

relação a todos os feitos, foi indagado ao Advogado do embargado sobre 

a possibilidade de apresentar os possíveis embargos nesta audiência, 

com o que o mesmo concordou, no sentido de que apresentará oralmente 

nesta audiência indicando e colando partes da peça de embargos à 

execução proposta nos autos 8011479.03-2013.8.11.0037. Indagadas as 

partes contrárias, houve concordância com o procedimento. Assim, o 

embargado Felipe Gonçalves Jácomo apresentou a impugnação nos 

seguintes termos: MM. Juiz dada venia não trouxe os presentes embargos 

qualquer matéria de fato ou de direito que pudesse efetivamente alterar 

quaisquer dos pedidos dentro do processo do Sr. Felipe Gonçalves 

Jácomo x Álvaro Menezes e Janderson Alves Gomes. Impugna-se os 

tópicos de assistência judiciária gratuita, bem como impugnação do valor 

da causa por não estarem em consonância com o ordenamento jurídico 

pátrio. Em matéria preliminar, argui-se carência da ação do presente 

embargos eis que não foi requerido a procedência da presente ação 

ensejando assim, o julgamento sem resolução de mérito dos embargos. 

Argue também, a matéria preliminar como matéria de mérito. O Embargante 

é proprietário e legítimo possuidor do veículo automotor modelo: GM/Celta, 

cor preta, ano 08/08, placa MEX 2703, CHASSI 9BGRX08908G258294, 

conforme atesta documento anexo. A aquisição da propriedade e da 

posse do bem deu -se após a celebração de instrumento particular de 

compra e venda, com o Sr. Janderson Alves Gomes, executado no 

processo de execução em tela (doc. Anexo). O referido contrato fora 

assinado conjuntamente por ambos, bem como por duas testemunhas 

idôneas em 04 de outubro de 2014 (doc. Anexo). Por sua vez, tendo em 

vista que o aludido veículo era objeto de alienação fiduciária, onde o 

Banco Bradesco Financiamentos S.A detinha o domínio resolúvel e a 

posse indireta do mesmo, ficou estipulado nos termos do contrato que o 

Embargante pagaria R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diretamente ao Sr. 

Janderson, ora Embargado e assumiria as 23 (vinte e três) parcelas 

restantes do Contrato de Alienação Fiduciária perante a Instituição 

Financeira (nos termos da cláusula 1ª do contrato), o que fora 

integralmente adimplido, conforme consta dos recibos e extrato de 

quitação em anexo. Repise -se , a posse do veículo se transmitiu ao 

Embargante no ato da assinatura do contrato, todavia, a transferência de 

propriedade perante o Órgão do Detran se daria somente após a quitação 

do veículo, sendo este encargo de incumbência do Embargado Janderson, 

conforme previsão na cláusula 6ª do contrato. Tal transferência nunca 

ocorreu, pois, o Embargado Janderson sempre se esquivou desse 

encargo quando procurado pelo Embargante. Vale frisar, que além do 

contrato carreado nos autos, dois fatos de suma importância comprovam 

de forma inquestionável que o veículo em comento estava na posse, bem 

como é de propriedade do Embargante. Vejamos! Por primeiro, insta relatar 

que o Embargado Janderson propôs em 22 de julho 2016, ação de 

execução c/c danos morais (doc. Anexo) em face do Embargante, na qual 

tramita perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste 

sob o Código nº 169308 , e , conforme se denota dos autos retro 

mencionado , buscava o Embargado na aludida ação que o Embargante 

cumprisse o contrato, tendo em vista a mora deste em algumas parcelas 

do financiamento, contudo, diante da quitação integral do financiamento 

por parte do Embargante antes mesmo da propositura d a ação, esta 

persistiu tão somente quanto ao pedido de danos morais, conforme consta 

dos andamentos do processo em anexo. Por segundo, vale ressaltar que 

em 1 7 de abril de 2017, o Embargante foi detido pela Polícia Militar no 

município de Jaciara/MT, conduzindo o veículo objeto do embate, o que 

ensejou, inclusive, o processo criminal sob o código nº 93169 (doc. 

Anexo), que tramita perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, 

onde o Embargante responde como incurso nas disposições do artigo 306, 

caput, do CTB , eis que supostamente conduzia o referido veículo sob 

influência de álcool. Dessa forma, resta incontroversa que o veículo 

supracitado é de propriedade e posse do Embargante. Ocorre que, na 

data de 13 de abril do corrente ano o Embargante foi surpreendido com o 

mandado de busca e apreensão do referido bem, expedido por este Juízo, 

nos autos da ação de execução promovida pelo Embargado Álvaro 

Menezes em face do também Embargado Janderson. Ocorre ainda, Vossa 

Excelência, que o Embargante não é parte no mencionado processo de 

execução, e que, apesar do contrato de compra e venda ter sido 
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constituído posterior à ação de execução, o acordo celebrado no 

processo de execução , entre os Embargados , fora feito 04 anos após a 

aquisição do veículo pelo Embargante . Inclusive, tal acordo causa 

bastante estranheza, vez que é imaginável alguém como o Sr. Álvaro, que 

é advogado, firmar acordo aceitando um bem como forma de pagamento 

sem ao menos ter o prévio conhecimento/contato do objeto para fazer 

qualquer análise de viabilidade ou de valor, haja vista que quando os 

Embargados firmaram o aludido acordo e assinaram o recibo de 

transferência do veículo junto ao cartório de registro, o mesmo se 

encontrava na posse do Embargante no município de Jaciara/MT. 

Igualmente causa estranheza o fato do documento e recibo de 

transferência por eles assinado e juntados nos autos de execução serem 

do ano de 2013, o que reforça a tese de que desde 2014 o veículo estava 

na posse do Embargante. Além disso, os Embargados alegam no referido 

acordo que o veículo seria entregue apenas em 08 de fevereiro de 2018, 

sob o argumento de que o Executado faria uma última viagem com o 

veículo antes de entregar o bem ao Exequente. Tal acordo, bem como a 

história da viagem não passam de UMA TREMENDA MENTIRA para 

justificar o posterior uso da medida de busca e apreensão. Pois desde o 

princípio era sabido pelo Exequente que o veículo nunca seria entregue a 

ele de forma espontânea pelo Executado e tampouco pelo Embargante, em 

que pese , tornou -se vítima do conluio ardiloso dos Embargados. Assim, 

não restou outra alternativa ao Embargante senão a de se valer da 

presente ação e requerer o lhe seja de direito! Impugna-se os documentos 

apresentados, pois imprestável ao fim almejado. Pelo exposto, requer a 

improcedência da presente ação e da preliminar arguida bem como ratifica 

in totun, todos os pedidos constantes dos embargos de terceiros 

promovido pelo Felipe Gonçalves Jácomo. Pela ordem pediu a palavra o 

exequente Álvaro Menezes que se manifestou: MM. Juiz, considerando a 

divergência existente sobre o valor do bem (Celta) em questão, o 

exequente objetivando a transparência na decisão de Vossa Excelência 

entendeu por bem requerer junto a própria concessionária montadora do 

veículo retro descrito. Neste sentido, fora requisitado junto a gerência 

comercial da concessionária Diferente Chefrolet desta cidade, para que 

fosse no local que encontrava o veículo e promovesse a avaliação nos 

termos legais. No que for observado pelo embargante (Felipe) este por 

sua vez entendeu que o valor do bem seria no importe de 

R$14.101,00(quatorze mil, cento e um reais), total de fato e de direito, o 

veículo com o ano de modelo das condições seriam caso, ele obtivesse os 

acessório majorantes. Logo, observa-se que a avaliação feita pela 

referida concessionária levou em consideração não apenas estes objetos 

inexistentes no veículo, mas também as condições que o mesmo se 

encontrava, cujos detalhes de encontra na documentação ora suscitada. 

A seguir, teve a oportunidade de se manifestar sobre a juntada e sobre o 

conteúdo do documento a parte contrária, e o fez nos seguintes termos: 

MM. Juiz Requer o indeferimento da pretensão arguida do embargado eis 

que este documento teria que ser ingressado com a inicial e não na 

instrução do processo. Esta atitude acarreta a preclusão temporal do 

referido documento, é o que requer. Pelo Juiz foi decidido: Considerando o 

princípio da contração das provas na audiência de instrução e julgamento 

prevista no artigo 33 da Lei n°9.099/95, norma essa especial e que 

prevalece em relação ao Código de Processo civil, Defiro a juntada dos 

documentos conforme postulado. A seguir, foi colhido o depoimento 

pessoal das pessoas de Felipe Gonçalves Jácomo, Dyonathan Mario 

Sonágrio e Janderson Alves Gomes, sendo por meio do sistema digital, 

com gravação de som e imagem, nos termos do Provimento nº 

12/2011-CGJ, encontrando-se no CD (CD – Processo), do qual será feita 

uma cópia (DVD – Segurança da Serventia). Por fim, as partes informaram 

não possuírem mais provas a serem produzidas, dispensando a prova 

testemunhal. DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: Vistos etc. 

Declaro encerrada a instrução processual. Façam-se os autos conclusos 

para sentença. Nada mais havendo a consignar, por mim, Willian de 

Oliveira Lopes Carvalho, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001605-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS DAYANE FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Considerando o transcurso do prazo requerido no Id. retro, fica 

intimada a parte autora, para se manifestar no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Às providências necessárias. P. do Leste/MT, 07 

de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-71.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA OAB - MT0014063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal Única. No mesmo ato intime-se a parte interessada, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer a execução de sentença, sob pena 

de arquivamento. Às providências. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 08 

de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FURLANETTI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE CRISTINA CHARLOTTE MENCIER - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Defiro o pedido constante no Id. 11534043. Designe-se audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado. Após, expeça-se 

carta precatória para citação do requerido no endereço declinado. 

Cumpra-se. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010763-10.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASA BRASIL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA RODRIGUES POLVEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Considerando o transcurso do prazo requerido no Id. 3628155, 

intime-se a parte exequente, para se manifestar no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005093-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O 

(ADVOGADO(A))

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVAIR PEREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

SOELI ZIMMERMANN (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 202 de 763



 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca do endereço do 

executado, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 12 de novembro 

de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003239-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR GARCIA DA ROSA GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003239-71.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CLAUDIONOR GARCIA DA 

ROSA GOMES EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da 

sentença e que o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor 

que satisfaça a obrigação requerida neste processo, entendo necessário 

o bloqueio e sequestro de verbas públicas. A parte autora requereu o 

bloqueio e sequestro de verba pública necessária para o tratamento com 

os medicamentos SPIRIVA 2,5mg(Brometo de Tiotrópio) e BAMIFIX 600mg 

(Cloridrato de Bamifilina), bem como já havia juntado orçamento (Id 

13254879). Diante do exposto, DEFIRO O SEQUESTRO DO NUMERÁRIO em 

face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ R$ 331,56 (trezentos e 

trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), para aquisição dos 

medicamentos, para o tratamento do requerente CLAUDIONOR GARCIA 

DA ROSA GOMES. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, 

junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

do menor fornecedor, conforme indicado pela parte autora. Expedido o 

alvará, intime-se a parte autora a retirar os medicamentos, bem como para 

que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após 

a retirada. Com a juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, 

bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento 

nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o 

processo para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000768-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA MARTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

VIACAO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Defiro o pedido retro e determino a alteração do polo passivo, 

fazendo constar Viação São Luiz Ltda (CNPJ: 01016.179/0001-38). 

Retifique-se no Sistema PJE e onde mais couber. Dando seguimento, 

procedi à tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do 

artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não há respostas 

positivas, conforme ordem e resposta negativa em anexo. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente indique OBJETIVAMENTE 

bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002110-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIBER JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimada, a parte 

devedora não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois o CPF da parte devedora não foi encaminhado às 

instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos, conforme 

ordem em anexo. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da 

efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora, conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 9 de novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007336-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007336-17.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCA ALVES 

FERNANDES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de 

fazer proposta por FRANCISCA ALVES FERNANDES em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) 

requerido(s) adote(m) as providências necessárias para o fornecimento 

dos medicamentos MACRODANTINA 100mg, SOMALGIN 100mg, CALDE 

KM, ADDERA D3 7000UI, RISPERIDONA 2 mg, MEMANTINA 10mg, 

BESILATO DE ANLODIPINO 5mg, DOMPERIDONA, CARVEDILOL 3,125mg. 

Relata na petição inicial que é portadora de hipertensão, diabetes, 

parkson, Alzheimer e hemiplegia à direita (Cid 10I10, CID 10E11, CID 10E20, 

CID 10-F00, CID 10681) e que precisa dos medicamentos tendo em vista o 

risco de ser acometida por um AVC ou até mesmo ter um infarto agudo do 

miocárdio. Ressalta que a situação é de urgência, que tem idade 

avançada, é pobre, não possui recursos financeiros suficientes para 

arcar com os custos do tratamento; a requerente informa, ainda, que 

obteve resposta positiva do Poder Público sobre apenas alguns dos 

medicamentos que precisa (Ofício de n° 204/DPPVA/MT/2018), sendo que 

em relação aos medicamentos demandados foi justificado pelo órgão que 

tais medicamentos não são dispensados pelo SUS e por este motivo não 

seriam fornecidos. O Núcleo de Apoio Técnico, através do Parecer 

Técnico nº1194/2018 trouxe as seguintes conclusões em relação aos 

medicamentos requeridos (Id 16459506): Domperidona: É um antagonista 

da dopamina com propriedades antieméticas. Utilizada nos casos de 

Síndromes dispépticas frequentemente associadas a um retardo do 

esvaziamento gástrico, refluxo gastroesofágico e esofagite, sensação de 

empachamento epigástrico, saciedade precoce, distensão. Não é 

assegurada pelo SUS. Nitrofurantoina (MACRODANTINA) Assegurado 

pelo Componente Básico da Assistencia Farmaceutica, sob 

responsabilidade do Gestor Municipal. ADDERA D 7000 UI 

(COLECALCIFEROL): Nesta apresentação não contemplado pelo SUS. 

CALCIO + VITAMINA D ( CALDE) Contemplado no SUS, sob 

responsabilidade do Gestor Municipal. RISPERIDONA: Este medicamento é 

assegurado pelo SUS por meio do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo responsabilidade Estadual a 

gestão (aquisição e distribuição); É assegurado para Patologia do Autora. 
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Memantina: Conforme parecer favorável da CONITEC para 

incorporporação da memantina, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos publicou a Portaria n°49 de 8 de novembro de 2017. 

ANLODIPINO: Contemplado na Atenção Básica sob responsabilidade do 

Gestor Municipal. Carvedilol: Medicamento assegurado pelo SUS por meio 

do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), sendo 

responsabilidade do Município a gestão (aquisição e distribuição). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

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. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo relatório médico subscrito pela Dra. Átila A. Miranda, CRM/MT 9928 (Id 

16349382), o qual aponta a necessidade do uso contínuo dos 

medicamentos, que não podem ser substituídos. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo 

teor da declaração do médico e pela gravidade da doença, bem como pelo 

tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma vez que, se ao final a 

sentença for favorável ao(à) requerente/substituído(a), este(a) já poderá 

ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco 

que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do 

provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado 

neste feito, bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, 

pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista 

que, nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre 

o interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo no 

artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência, de natureza 

satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: dispensar a 

FRANCISCA ALVES FERNANDES (qualificado(a) na petição inicial) os 

medicamentos MACRODANTINA 100mg, SOMALGIN 100mg, CALDE KM, 

ADDERA D3 7000UI, RISPERIDONA 2 mg, MEMANTINA 10mg, BESILATO DE 

ANLODIPINO 5mg, DOMPERIDONA, CARVEDILOL 3,125mg, no prazo de 5 

(cinco) dias, de acordo com indicação médica, além dos demais 

tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, conforme requerido 

na petição inicial (desde que acompanhada da necessária justificativa 

médica e não seja ultrapassada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua 

realização. Fixo prazo de 5 (cinco) dias (art. 321 do CPC). Advirto que o 

não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste, na pessoa do seu representante legal, 

pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do 

Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora 

deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria 

Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002947-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDAIR FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002947-86.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WANDAIR FERREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

cível c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 
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Wandair Ferreira da Costa em face de Banco Bradesco S.A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicia que 

a requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em virtude da negativação em seu nome no 

valor de R$820,65(oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos), 

vinculado ao contrato n°654808131000053. Afirma que não possui 

qualquer vinculo contratual de prestação de serviços que tenha ensejado 

tal negativação. Aponta que foi expedido notificação extrajudicial à 

requerida, com o objetivo de apresentar o contrato de prestação de 

serviços, no entanto, não obtivera êxito. Por fim, a parte autora requer 

através da antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão da 

negativação, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

negativação SPC (id. n°13106857, 13106862) 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, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Primavera do Leste-MT, 12 de 

novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004884-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAKIELY AKEMY YAMAKAWA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004884-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JAKIELY AKEMY 

YAMAKAWA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral c/c pedido de tutela de urgência pleiteado por 

Jakiely Akeny Yamakawa dos Santos em face de Telefônica Brasil S.A, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na 

petição inicial que a requerente foi impedida de adquirir crédito em 

determinado estabelecimento comercial em virtude da negativação em seu 

nome no valor de R$167,49(cento e sessenta e sete reais e quarenta e 

nove centavos), vinculado contrato n°0223813591. Afirma que não possui 

qualquer vinculo contratual com a requerida que tenha ensejado a 

negativação. Aponta que não recebeu qualquer notificação de débito. Por 

fim, a autora requer através da antecipação de tutela de urgência a 

imediata exclusão da negativação, até o deslinde desta ação. É o relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Extrato da negativação SPC (id. n°14180198) 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, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Analisando ainda os extratos 

da negativação, verifico que o documento carreado como comprovante de 

negativação não é válido, posto que emitido por sites e não por órgãos 

responsáveis, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte 

promovente, para, também no prazo de 05(cinco) dias, carrear aos autos 

extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em seu 

nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

05/12/2018, às 07h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Declaro a conexão entre os autos 

1004885-19.2018.8.11.0037 e 1004884-34.2018.8.11.0037, 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, 12 de 

novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004885-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAKIELY AKEMY YAMAKAWA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O MUNDO DA CRIANCA COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004885-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JAKIELY AKEMY 

YAMAKAWA DOS SANTOS REQUERIDO: O MUNDO DA CRIANCA 

COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA - EPP Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral c/c 

pedido de tutela de urgência pleiteado por Jakiely Akeny Yamakawa dos 

Santos em face de O Mundo da Criança Comercio de Vestuário Infantil 

LTDA - EPP, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. 

Alega na petição inicial que a requerente foi impedida de adquirir crédito 

em determinado estabelecimento comercial em virtude da negativação em 

seu nome no valor de R$445,90(quatrocentos e quarenta e cinco reais e 

noventa centavos), vinculado contrato n°0003612207. Afirma que não 

possui qualquer vinculo contratual com a requerida que tenha ensejado a 

negativação. Aponta que não recebeu qualquer notificação de débito. Por 

fim, a autora requer através da antecipação de tutela de urgência a 

imediata exclusão da negativação, até o deslinde desta ação. É o relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Extrato da negativação SPC (id. n°14180320) 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 
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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, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Analisando ainda os extratos 

da negativação, verifico que o documento carreado como comprovante de 

negativação não é válido, posto que emitido por sites e não por órgãos 

responsáveis, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte 

promovente, para, também no prazo de 05(cinco) dias, carrear aos autos 

extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em seu 

nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

05/12/2018, às 08h00min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Declaro a conexão entre os autos 

1004885-19.2018.8.11.0037 e 1004884-34.2018.8.11.0037, 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. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 12 de 

novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004907-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FRANCISCA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004907-77.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIA FRANCISCA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

civil c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por Antonia 

Francisca Silva Pereira em face de Banco Bradesco S.A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

a requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em virtude da negativação em seu nome no 

valor de R$200,99(duzentos reais e noventa e nove centavos, vinculado 

contrato n°024844233000030EC. Afirma que não possui qualquer vinculo 

contratual com a requerida que tenha ensejado a negativação. Aponta que 

expediu notificação extrajudicial à requerida para a apresentar contrato de 

prestação de serviços, no entanto, até o momento não obtivera êxito. Por 

fim, a autora requer através da antecipação de tutela de urgência a 

imediata exclusão da negativação, até o deslinde desta ação. É o relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Extrato da negativação SPC (id. n°14191456) 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, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Redesigne-se a audiência de 

conciliação, ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará 

em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da 

audiência de conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de 

revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Primavera do Leste-MT, 12 de 

novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004974-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIANE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004974-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLEUDIANE MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

cível c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Cleudiane Martins 

da Silva em face de Banco Bradesco S.A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial Alega na petição inicial que a requerente foi impedida 

de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em virtude 

da negativação em seu nome no valor de R$796,24(setecentos e noventa 

e seis reais e vinte e quatro centavos), com vencimento em 05/12/2014. 

Aponta que não possui qualquer tipo de vinculo contratual de prestação 

de serviços que teria ensejado tal negativação. Afirma que expediu 

notificação extrajudicial à reclamada para fins de comprovar o contrato de 

prestação de serviços e não obtivera êxito. Por fim, requer como medida 

liminar a mediata exclusão da negativação, até o deslinde desta ação. É 

Relato. Decido. O Caso em apreciação já é objeto de flagrante coisa 

julgada nos autos de n°1002196-53.2017.8.11.0037, inclusive, foi 

proferido sentença de mérito e homologado pelo juiz togado. Assim, 

configura-se a coisa julgada material, quando se repete ação que já foi 

decidida por sentença homologatória, consoante §1°, do artigo 337 e artigo 

502, ambos do Código de Processo Civil, que é o caso dos autos. 

Outrossim, cabe referir que o artigo 505 do Código do Processo Civil veda 
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a possibilidade de decidir novamente as mesmas questões: “Art. 505. 

Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à 

mesma lide”. Nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, haverá resolução 

de mérito quando o réu reconhecer a procedência do pedido, gerando por 

conseguinte, uma sentença definitiva, apta a produzir a coisa julgada 

material. Posto isso, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte promovente ao pagamento das custas processuais. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e arquive-se, com 

as cautelas e anotações necessárias. Primavera do Leste-MT, 12 de 

novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007356-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA FELIX PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007356-08.2018.8.11.0037. INTERESSADO: CASSIA FELIX PEREIRA 

REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA Vistos, Trata-se da ação de rescisão 

contratual c/c restituição dos valores pagos c/c indenização por danos 

morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Cassia Felix Pereira em face de Decolar.com LTDA, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

a requerente adquiriu no dia 27 de março de 2018, passagem aérea com 

destino de ida e volta Cuiabá-Fortaleza, para os dias 16/11/2018 e 

21/11/2018, no valor de R$679,05(seiscentos e setenta e nove reais e 

cinco centavos), vinculado ao bilhete eletrônico 9572163815036. A autora 

afirma que inscreveu anteriormente no curso preparatório LFG destinado à 

primeira fase da OAB, com início para o primeiro dia da viagem. Relata que 

vem tentando solicitar o cancelamento da passagem via telefone e até o 

momento não obtivera êxito, pois em uma das tentativas foi necessário 

esperar 1h51min e mesmo assim não conseguiu contato com os 

atendentes. Aduz que protocolou reclamação administrativa no Procon da 

Comarca de Primavera do Leste/MT para fins de intermediar o 

cancelamento da passagem e também não obtivera êxito. Aponta que 

entrou em contato com a empresa de Aviação Tam Linhas aéreas 

inteligentes e solicitou o cancelamento da passagem com a restituição do 

valor pago, todavia, informaram os procedimentos para o cancelamento da 

passagem, mas a restituição do dinheiro seria de responsabilidade da 

agência de turismo. Acontece que até o momento não houve o 

cancelamento da passagem e muito menos a restituição do valor pago. Por 

fim, a autora requer através da antecipação de tutela de urgência, o 

imediato cancelamento da passagem de ida e volta adquirida no dia 27 de 

março de 2018, vinculado ao bilhete 9572163815036, código de reserva 

ZLRUCF, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. É o relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Compra de Passagem aérea (id. n°16362247), Comprovação da data do 

Curso (id. n°16362250), Reclamação Protocolada no Procon (id. 

n°16362257, 16362259), e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. Em análise aos autos, consigno que a autora 

afirma no termo de reclamação protocolada no Procon, que adquiriu 

passagem aérea de ida e volta Cuiabá-Fortaleza no dia 27/03/2018, com a 

reclamada Decolar.com, no valor de R$679,05(seiscentos e setenta e 

nove reais e cinco centavos) , a ser realizado no dia 16/11/2018 ao dia 

21/11/2018. Verifico também que no dia 17/11/2018, a autora estará 

participando do curso “dia D OAB 1ª FASE XXVII Exame”, bem como 

realizará o exame da primeira fase da OAB no dia 18/11/2018, conforme 

comprovado no id. n°16362250. Neste caso, a autora relata que não 

poderá usufruir da viagem designada para aquela data e requer como 

medida liminar o cancelamento da passagem, visto que todas as tentativas 

restaram infrutíferas. O pedido merece prosperar, porém, no tocante a 

rescisão do contrato de viagem, é licito o pagamento de taxas pela quebra 

de contrato, o que deve ser respeitado os princípios da boa fé, equidade e 

razoabilidade aplicáveis nas relações contratuais e, sobretudo, de 

natureza consumerista. Sendo assim, o deferimento da antecipação de 

tutela de urgência é medida que deve ser imposta. Posto isso, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a reclamada suspenda o 

contrato de viagem e proceda o cancelamento da passagem bilhete 

eletrônico 9572163815036, Código de Reserva ZLRUCF, e nome de Cassia 

Felix, portadora do CPF 024.448.541-01, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, 

sob pena de multa única que fixo em R$1.000,00(um mio reais), 

RESSALVADO A POSSIBILIDADE DE MULTA PELA QUEBRA 

CONTRATUAL. 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. O 

prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a 

partir do vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e 

intimação. Primavera do Leste-MT, 12 de novembro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007100-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CESAR ERTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007100-65.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NILSON CESAR ERTEL 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA 

DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA proposta por NILSON CESAR ERTEL em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT, todos qualificados na inicial. Relata na 

petição inicial que é presidente da APAE de Primavera do Leste/MT, onde, 

para o ato da candidatura ao cargo, é exigida a apresentação de certidão 

de negativa de débitos na esfera dos três poderes, para atestar a 

idoneidade e lisura do pretendente. Narra que em outubro de 2017, ao 

requerer mais uma vez as certidões negativas, foi informado de que era 

proprietário de um veículo automotor Modelo: VW/FUSCA 1300, 1979, 

KAX3060, Ano de Fabricação: Placa: Chassi: BJ842212, Renavam: 

390236560, e que os impostos relativos a esse veículo estariam em atraso 

desde o ano de 2012 até aquela data. Afirma que NUNCA POSSUIU 

QUALQUER VEÍCULO DESSE MODELO E NUNCA FOI INFORMADO DA 

EXISTÊNCIA DESTE NAS VÁRIAS VEZES QUE RETIROU TAL CERTIDÃO. 

Alega que realizou o parcelamento do débito (anos de 2012 a 2017), pois 

precisava da certidão negativa de débitos financeiros, pagando por isso, a 

quantia de R$ 1.213,37 (um mil, duzentos e treze reais e trinta e sete 

centavos). Aduz, ainda, que de acordo com o Extrato de Débitos do 

veículo, existe uma dívida em nome do Autor, no valor de R$ 744,12 

(setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), referente a 

Licenciamento Anual e Seguro DPVAT dos anos de 2014 a 2018. Expõe 

que tentou a solução do impasse pela via administrativa, mas que não 

obteve sucesso. Instruiu a ação com documentos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 prevê que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Preleciona o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 
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perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. In casu, a 

probabilidade do direito resta comprovada pelo questionamento 

administrativo e judicial da propriedade, uma vez que o autor afirma que 

não é proprietário do veículo automotor Modelo: VW/FUSCA 1300, 1979, 

KAX3060, Ano de Fabricação: Placa: Chassi: BJ842212, Renavam: 

390236560. Neste momento seria impossível exigir que a parte autora 

produza prova de fato negativo, na hipótese, a não propriedade do 

veículo, isto porque, na prática não é possível produzir prova negativa da 

constituição de um direito. No entanto, apesar de não ser possível a 

comprovação por prova documental, entendo demonstrada a aparência do 

direito invocado, sobretudo porque, nesta fase, não é exigida a prova 

indubitável do direito, mas apenas sua plausibilidade. Contudo, por ora, 

entendo cabível apenas a suspensão dos débitos e não a declaração de 

sua inexistência (como foi pleiteado na exordial), reservando-se esta 

eventual providência para a análise meritória. No que tange ao perigo da 

demora, decorre da possibilidade de a parte autora ter seu nome 

protestado (negativação em órgãos de proteção ao crédito) ou inscrito em 

dívida ativa, com potencial comprometimento dos seus atos da vida civil. 

Ademais, não vejo o perigo de irreversibilidade da tutela, tendo em vista 

que, sobrevindo eventual revogação deste decisum, a Fazenda Pública 

poderá efetuar a cobrança dos débitos a que a julga ter direito. Ante o 

exposto, preenchidos os requisitos legais, defiro a tutela provisória de 

urgência cautelar e, como corolário, comino ao Estado de Mato Grosso a 

obrigação de suspender a cobrança referente ao IPVA e ao DETRAN a 

obrigação de suspender a cobrança referente ao Seguro Obrigatório 

DPVAT e Licenciamento Anual incidentes sobre o veículo automotor 

Modelo: VW/FUSCA 1300, 1979, KAX3060, Ano de Fabricação: Placa: 

Chassi: BJ842212, Renavam: 390236560, no prazo de 10 dias. Fixo multa 

única no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte que 

descumprir a liminar. Deixo de designar audiência de conciliação, visto 

que, invariavelmente, a fazenda pública não demonstra interesse em 

conciliar, o que faço nos termos do seguinte enunciado: “Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa.” (Aprovado XIII 

Encontro. Cuiabá). Cite(m)-se o(s) requerido(s) dos termos da ação, 

observando-se o regramento específico para a Fazenda Pública (que 

deverá ocorrer na pessoa do representante legal, conforme art. 75 do 

CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, apresentar(em) 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial (art. 344 do 

CPC). Registro que todos os réu(s) deverá(ão) fornecer ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a com a contestação, bem como 

que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). 

Caso a contestação venha acompanhada de documentos e/ou sejam 

arguidas preliminares, a parte autora poderá impugná-la no prazo de 5 

(cinco) dias, devendo ser intimada para tanto. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006227-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006227-65.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ZULMIRA DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da decisão 

concessiva da tutela de urgência (Id 15436699) e que o(s) réu(s) também 

não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida 

neste processo, entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas 

públicas. A parte autora requereu o bloqueio e sequestro de verba pública 

necessária para realização do exame de cintilografia do miocárdio à 

esquerda, bem como juntou os orçamentos (id 16259485). Diante do 

exposto, defiro o sequestro do numerário em face do Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais e setenta e nove 

centavos), para realização de cintilografia do miocárdio à esquerda da 

requerente ZULMIRA DA SILVA LIMA. Após efetivação da ordem de 

bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da 

efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial 

gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo 

departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do menor fornecedor, conforme 

indicado pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a 

agendar a realização do exame, bem como para que apresente a(s) 

nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a realização do 

referido exame. Com a juntada da nota fiscal relativa à última contratação 

direta, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo 

de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros pedidos, 

concluso o processo para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006213-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE LAZARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006213-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: TEREZA DE LAZARI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da decisão 

concessiva da tutela de urgência (Id 15510977) e que o(s) réu(s) também 

não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida 

neste processo, entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas 

públicas. A parte autora requereu o bloqueio e sequestro de verba pública 

necessária para realização de consulta com médico ortopedista 

especialista em joelho, bem como juntou os orçamentos (id 16259933 e 

16260042). Diante do exposto, defiro o sequestro do numerário em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), para realização de consulta com médico ortopedista especialista 

em joelho da requerente TEREZA DE LAZARI. Após efetivação da ordem 

de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da 

efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial 

gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo 

departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do menor fornecedor, conforme 

indicado pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a 

agendar a realização da consulta, bem como para que apresente a(s) 

nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a realização da 

referida consulta. Com a juntada da nota fiscal relativa à última 

contratação direta, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 

5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo 

prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros 

pedidos, concluso o processo para sentença. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000907-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIANEIRA COMERCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STAR COTTON ALGODOEIRA E ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS. DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior ao Sistema 

Bacen-Jud, constatei que houve sucesso parcial na tentativa de penhora 

eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 15 dias. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias 

para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 9 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011619-03.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR JOSE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (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):

EVINER VALERIO

 

VISTOS. DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a 

ordem de penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem 

de transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal 

de Justiça, e o consequente desbloqueio do valor excedente, conforme 

comprovante em anexo. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da 

penhora para, querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Serve a 

presente decisão como ofício para vinculação do valor ao processo na 

Conta de Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 9 de 

novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006248-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA GONCALVES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006248-41.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAQUINA GONCALVES DA 

CRUZ EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da sentença e 

que o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça 

a obrigação requerida neste processo, entendo necessário o bloqueio e 

sequestro de verbas públicas. A parte autora requereu o bloqueio e 

sequestro de verba pública necessária para realização da consulta com 

ortopedista, bem como juntou os orçamentos às (Id 15301816 e Id 

15301832). Diante do exposto, defiro o sequestro do numerário em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), para realização da consulta com ortopedista da requerente 

JOAQUINA GONCALVES DA CRUZ. Após efetivação da ordem de 

bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da 

efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial 

gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo 

departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do menor fornecedor, conforme 

indicado pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a 

agendar a realização da consulta, bem como para que apresente a(s) 

nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a realização da 

referida consulta. Com a juntada da nota fiscal, bem como nos termos do 

artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se 

vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000335-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA LUCAS DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000335-49.2016.8.11.0037. REQUERENTE: JOVELINA LUCAS DA SILVA 

MONTEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 24/09/2018 (id. nº 15504257), ocasião em que o recorrente 

registrou ciência através do ícone expedientes no dia 26/09/2018 e 

apresentou recurso em 03/10/2018 (id. nº 15711501), dentro do prazo 

legal. O preparo foi devidamente recolhido conforme (id nº 15711504) O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhem-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal 

Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 07 de Novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011816-21.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT0013059A (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDISON GONÇALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011816-21.2015.8.11.0037. REQUERENTE: PERCIVAL ELEUTERIO DE 

PAULA REQUERIDO: CLEDISON GONÇALVES DA SILVA Vistos. Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

03/10/2018 (id. nº 11085959), ocasião em que o recorrente registrou 

ciência através do ícone expedientes no dia 05/07/2018 e apresentou 

recurso em 16/07/2018 (id. nº 14200587), dentro do prazo legal. 

Considerando que o recorrente não possui condições financeiras 

suficientes para arcar com as custas processuais, defiro o pedido de 

justiça gratuita, conforme requerido no recurso inominado (id nº 

14200587) O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 07 de Novembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004082-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 209 de 763



Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004082-36.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ALESSANDRA OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Alessandra Oliveira da 

Silva em face de Banco Bradesco S/A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a requerente 

foi impedida de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial 

em virtude da restrição em seu nome do valor de R$363,45(trezentos e 

sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), vinculado ao contrato 

n°393512868000019FI. A autora afirma que não possui qualquer débito 

com a requerida. Por fim, requer através da antecipação de tutela de 

urgência, a imediata exclusão de seu nome perante os órgãos de restrição 

ao crédito, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente ação 

está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato do SCP (id. 

n°13737981) 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, sob pena extinção e arquivamento dos 

presentes autos. Declaro a conexão entre os autos 

1004082-36.2018.8.11.0037 e 1004087-58.2018.8.11.0037, 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, 07 de 

novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004258-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIRA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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 DECISÃO Processo: 

1004258-15.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VANDIRA CARVALHO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c antecipação 

de tutela e urgência pleiteado por Vandira Carvalho da Silva em face de 

Telefônica Brasil S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. 

Dos Fatos. Alega na petição inicial que a requerente foi impedida de 

adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em virtude da 

restrição em seu nome do valor de R$122,42(cento e vinte e dois reais e 

quarenta e dois centavos), vinculado ao contrato n°2138238434. A autora 

afirma que não possui qualquer débito com a requerida, uma vez que não 

possui qualquer vinculo contratual com a mesma. Por fim, requer através 

da antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão de seu nome 

perante os órgãos de restrição ao crédito, até o deslinde desta ação. É o 

relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Extrato do SCP (id. n°13831109) 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. Analisando ainda os extratos da 

negativação, verifico que o documento carreado como comprovante de 

negativação não é válido, posto que emitido por sites e não por órgãos 

responsáveis, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte 

promovente, para, também no prazo de 05(cinco) dias, carrear aos autos 

extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em seu 

nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Declaro a conexão entre os 

autos 1004082-36.2018.8.11.0037 e 1004087-58.2018.8.11.0037, 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. Designe-se audiência 

de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a 

presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de 

advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser 

ofertada até cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

consignado no mandado que não havendo contestação também será 

decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada 

de documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Serve a presente decisão de carta/mandado de 

citação e intimação. Primavera do Leste/MT, 07 de novembro e 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007464-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA TUROLLA PERES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007464-37.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SILVIA TUROLLA PERES 

CHAVES REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, Trata-se da 
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ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por damos 

morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por Silvia 

Turolla Peres Chaves em face de Caixa Econômica Federal. Dispõe o 

artigo 8º, da Lei 9.099/95, que não poderão ser partes, no processo 

instituído por essa lei, entre outros, as empresas públicas, bem como 

empresas públicas da União. Considerando-se que a parte reclamada 

Caixa Econômica Federal se enquadra no tipo mencionado, este Juízo é 

incompetente para julgar as ações em que esta empresa pública for parte. 

E ainda, o artigo 51 em conjunto com seu inciso IV, do mesmo Códex 

determina que: Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(...) IV – quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no artigo 

8º desta lei. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 8º, caput e 

51, inciso IV, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo sem 

apreciação do mérito. Publicada e Registrada no Sistema PJe Transitada 

em Julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste-MT, 12 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 116447 Nr: 7089-63.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:MT/ 19.201

 Vistos.

Diante da insistência supra, designo audiência para o dia 26/03/2019, às 

14:00 horas, para oitiva da vítima Fábio Silva Duarte.

Outrossim, concedo o prazo de 5 dias para o Ministério Público informar o 

atual endereço da vítima.

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

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006557-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE SECATO (REQUERIDO)

 

1006557-53.2018.8.11.0040 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, 12 de novembro de 2018.

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

Processo Número: 1001240-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. G. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE SOUZA OAB - GO34720 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

I. H. S. G. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

“Vistos etc. Cuida-se de Ação de Guarda c.c. Alimentos promovida por 

Ítalo Henrique Santos Gonçalves, representado por sua genitora Karina 

dos Santos Barbosa em face de Igor Gonçalves Rosa, pelos fatos 

narrados na petição inicial. Ocorre que, nesta oportunidade, analisando 

detidamente o processo em epígrafe, foi possível verificar o fenômeno 

processual da litispendência com relação ao processo de nº 

1001093.48.2018, também em tramitação por esta Vara, ajuizado por Igor 

Gonçalves Rosa em face de Ítalo Henrique Santos Gonçalves. Nessa 

toada, considerando que o processo nº 1001093.48.2018 foi distribuído 

em 07/03/2018, enquanto este foi distribuído em 13/03/2018, urge 

reconhecer a litispendência, razão pela qual julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V do CPC, 

revogando a decisão de Id. 12303285 no que se refere aos alimentos 

provisórios. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

arquive-se. Custas indevidas, eis que defiro às partes o benefício da 

Justiça Gratuita. Honorários também indevidos na espécie. Ciência ao MPE. 

P.R.I.C. Às providências.”

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005925-61.2017.8.11.0040

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:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (RÉU)

FABIO GARCIA ALVARENGA (RÉU)

 

1005925-61.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida. 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. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003356-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA GRASIELY CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

1003356-53.2018.8.11.0040 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 
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(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, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002522-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BERNARDINO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (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))

 

Autos n. 1002522-50.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por ANTONIO BERNARDINO DE LIMA 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. 13208695 e ss. Despacho inicial, id. 13243289. A 

contestação se acha encartada em id. 14596400. Na ocasião, a parte 

demandada arguiu preliminarmente a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, bem como a carência da 

ação em razão da satisfação da indenização na esfera administrativa. 

Sustentou ainda, a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da juntada de 

comprovante de endereço em nome de terceiro. No mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda. Encartou aos autos os documentos de id. 

14596403 e ss. Impugnação à contestação, id. 15794771. 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. 

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL Aduz ainda a parte 

demandada, a falta de interesse de agir do autor, sob o argumento de que 

já houve o pagamento da cobertura devida pela via administrativa. No 

ponto, cumpre-me esclarecer que o interesse de agir reside no fato de ser 

o processo o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência 

surgida entre as partes, de modo que de outra maneira não teria o autor 

como obter a providência como almejada em relação a ré. Ademais, 

convém ressalvar que o recebimento parcial da indenização do seguro 

DPVAT, administrativamente, não impede sua complementação até o valor 

previsto em lei. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

REJEITADAS. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLÇÃO DE 

SEGURO. O recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT não 

impede sua complementação até o valor previsto em lei. Aplicação do art. 

3º, inciso II da Lei 6.194/74, modificado pela Lei nº 11.482/07, que não 

diferencia a invalidez parcial da permanente e fixa o valor do seguro em 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O fato ocorreu anteriormente 

à vigência da Lei nº 11.945/09, que em tabela anexa, dispõe sobre o 

percentual do valor a ser recebido e o dano sofrido pela vítima. Por maioria 

dos votos, negou-se provimento ao recurso. (TJ-PE - APL: 

49974720108170480 PE 0004997-47.2010.8.17.0480, Relator: Agenor 

Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 25/04/2012, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 90/2012) Assim, o fato da parte requerente ter 

recebido somente o valor oferecido pela seguradora, não significa ter 

dado plena quitação da indenização a que tem direito, somente ao valor 

que recebeu, e assim, necessário se faz a pretensão do mesmo em obter 

a satisfação integral do seu direito, porquanto configurado está o 

interesse do autor e o direito material pleiteado. Por todo o exposto, 

REJEITO a preliminar levantada. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL A requerida alega ainda, ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão 

do comprovante de residência juntado aos autos estar em nome de 

terceiro, impossibilitando a averiguação acerca da competência do foro. 

Sem delongas, em que pese os argumentos da parte demandada, convém 

destacar que o comprovante de endereço em nome da parte interessada 

não constitui documento indispensável a propositura da demanda, pelo 

que tal preliminar também resta REJEITADA. 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000923-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE GASPERIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (RÉU)

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (RÉU)

MULTIGRAIN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

 

1000923-76.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 
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Precatória expedida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004088-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FABRICIO (EXECUTADO)

 

1004088-68.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006279-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HORTO & HORTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN (REQUERIDO)

 

1006279-86.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000510-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEO PIAZZA (EXECUTADO)

 

1000510-63.2018.8.11.0040 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, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006250-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1006250.36.2017.8.11.0040 Decisão saneadora Vistos etc. 

Cuida-se de Embargos ofertados por Puri Nutri Comercial Agrícola e Fábio 

Garcia Alvarenga em relação à Execução de Título Extrajudicial que lhes 

promove o Banco do Brasil S/A, pelos fatos narrados na petição inicial de 

id. 11029993, instruída com documentos diversos. De plano, indeferiu-se o 

benefício da Justiça Gratuita, determinando aos embargantes o 

recolhimento das custas processuais, id. 11107803. Os embargantes 

apresentaram embargos de declaração com efeitos modificativos, 

consoante razões expostas na petição de id. 11419453, o qual foi 

examinado pela decisão de id. 11936124, tendo sido mantido o 

indeferimento do benefício postulado. Em seguida, a parte autora requereu 

a juntada dos comprovantes de recolhimento das custas processuais e 

taxa judiciária devidas, id. 12095770. Os embargos foram recebidos sem 

efeito suspensivo, id. 13090696. Intimado, o Banco-credor apresentou 

impugnação aos embargos, id. 13316700. É o relado do necessário. 

Decido. Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo 

saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, 

registro que a prova deverá recair sobre o alegado excesso de execução, 

abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial, 

descaracterização da mora, sem prejuízo de outros que podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto, ainda que, os 

meios de prova admitidos em questão serão o documental e pericial. Nos 

termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da prova deve observar a regra 

geral prevista no art. 373 do CPC, uma vez que, em consonância com o 

entendimento jurisprudencial prevalecente, inaplicável na espécie as 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, 

previamente a designação de audiência de instrução e julgamento, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (quinze) dias, apresentarem 

sugestões quanto a eventuais outros pontos controvertidos, ou ainda, 

requerer o julgamento antecipado da lide, caso não tenham outras provas 

a serem produzidas. No mesmo prazo acima, deverá a 

instituição-embargada apresentar os documentos requeridos no ítem “d” 

da petição inicial, 11029993, pág. 21, eis que contém informações 

relevantes quanto as contratações efetivadas e solução do litígio, na 

forma do art. 396 e ss do CPC. Intimem-se. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000571-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. H. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. L. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1000571-89.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de: intimar as Partes, na pessoa dos advogados, para que 

especifiquem as eventuais provas que pretendam produzir, justificando 

sua imprescindibilidade, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1003303-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARDELINO DA SILVA RAMOS PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI LUIZ SGANDERLA (RÉU)

 

1003303-43.2016.8.11.0040 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, 12 de novembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005785-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANA VIANNA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

1005785-27.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003760-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANDER PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1003760-07.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de DIANDER PEREIRA 

DIAS, qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial, que veio acompanhada pelos documentos constantes no id. 

14099511 e ss. Determinou-se a emenda da exordial a fim de que o autor 

procedesse o recolhimento das custas e taxas judiciais, bem como 

comprovasse a mora da parte requerida, id. 14275671. Logo adiante, o 

autor pugnou pela juntada do comprovante de recolhimento das custas e 

taxas judiciais, id. 14749682. Em id. 14749687, requereu dilação de prazo 

para comprovação da mora da parte demandada, o que foi deferido em id. 

15062767. Em seguida, no id. 1557019, o autor sustentou a constituição 

da mora da parte devedora, posto que a notificação foi enviada para o 

endereço constante do contrato, tendo-se constatado a mudança de 

endereço. Asseverou ainda, a juntada do protesto, de modo que 

mostra-se inequívoca necessidade de reforma da decisão, eis que em 

contrariedade aos fatos ocorridos no processo. 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. 14275671), o mesmo manifestou asseverando a constituição da mora 

da parte devedora, eis que a notificação não foi entregue em razão da 

mudança de endereço do requerido. Entrementes, entendo que não restou 

devidamente demonstrada a mora da parte devedora. No caso concreto, 

faz necessário consignar que não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da mudança de 

endereço do devedor, cabia ao autor o esgotamento dos meios para 

tentativa de notificação, o que não ocorreu nos autos em tela. Ademais, 

embora a parte autora sustente que houve o protesto, o mesmo não se 

visualiza dos autos, razão pela qual evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000553-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000553-68.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: MIRIAN APARECIDA ANHAIA REQUERIDO: WESLEY 

PEREIRA DE AQUINO Vistos etc. Ante a concordância da autora quanto a 

proposta de acordo apresentada pelo requerido no que tange ao valor dos 

alimentos e modalidade de guarda, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

Ademais, ante a divergência das partes quanto a regulamentação de 

visitas/convivência do menor com o genitor, mostra-se necessária a 

realização de estudo social junto a residência do requerido, a fim de 

verificar as condições do mesmo, desse modo, EXPEÇA-SE a competente 

missiva para a realização de estudo social. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001465-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. S. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. X. D. M. (REQUERIDO)
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Autos n. 1001465-31.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002432-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HERNANDEZ MARQUES OAB - RS48104 (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ LUIS PINOTTI (EXECUTADO)

 

Autos n. 1002432-42.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, constante em id. 16331175, que passa a fazer 

parte integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, 

na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, SUSPENDO o processo até o cumprimento integral da 

obrigação. Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar-se acerca da quitação e/ou requerer o 

que entender de direito. CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na 

forma avençada pelas partes. P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002869-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1002869-83.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. CUSTAS, pela parte 

demandada. P.R.I.C. Relativamente ao pedido de levantamento do valor 

depositado junto a Conta Única, diante do parecer ministerial de id. 

15165350, INTIME-SE o autor para manifestar-se, assinalando prazo de 10 

(dez) dias. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006325-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. E. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

EVILAINE ALVES DA SILVA OAB - 008.333.571-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. M. (RÉU)

A. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006325-41.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ISA EVILYN ALVES DA SILVA REPRESENTANTE: EVILAINE ALVES DA 

SILVA RÉU: ANDERSON DA SILVA MOURA, AUDILENE RODRIGUES Vistos 

etc. Trata-se de ação de reconhecimento de paternidade c/c alimentos e 

guarda, com pedido de tutela de urgência antecipatória de alimentos 

provisórios, ajuizada por PEDRO INÁCIO DA SILVA, filho da menor ISA 

EVILYN ALVES DA SILVA, ambos sendo representados por Sra. 

EVILAINE ALVES DA SILVA, genitora da menor, em face de ANDERSON 

DA SILVA MOURA, assistido por sua genitora, Sra. AUDILENE 

RODRIGUES. Aduz o Autor, por sua representante legal, que o Requerido 

seria genitor deste, negligenciando o dever constitucional de proteção e 

zelo ao seu descendente. Eis o relatório. Decido. Diante da satisfação dos 

requisitos previstos no artigo 319 do CPC, RECEBO A INCIAL. 

PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 189, II, 

CPC). CONCEDO o pedido de Justiça Gratuita ao Autor, podendo este ser 

revogado a qualquer momento, nas formas da lei. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência, vê-se a exigibilidade da presença dos 

requisitos do artigo 300 do CPC, sendo a probabilidade do direito invocado 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste caso, 

verifico que inexiste nos autos indícios capazes de corroborar com as 

alegações insertas na inicial a configurar, nesta fase de cognição 

sumária, a verossimilhança das alegações do autor, uma vez que, apesar 

das supostas conversas com a genitora do requerido, estas não são 

suficientes a demonstrar a veracidade dos fatos narrados na inicial para a 

concessão do beneficio. Nesse sentido, trago à baila o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul: E M E N T A 

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – C/C 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A 

RESPEITO DA PATERNIDADE – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE 

ARBITROU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RECURSO PROVIDO. Embora 

seja possível o deferimento liminar de alimentos em se tratando de ação de 

investigação de paternidade, imperioso que a demanda esteja instruída 

com elementos de prova que conduzam à reclamada paternidade. Na 

ausência de qualquer prova acerca da paternidade, inviável a fixação de 

alimentos provisórios. Agravo de instrumento desprovido, de plano.(TJ-MS 

- AI: 14139416620168120000 MS 1413941-66.2016.8.12.0000, Relator: 

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 15/03/2017, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2017) Sendo assim, da forma que 

se encontra a inicial, não merece prosperar o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor, de modo que resta INDEFERIDO. No mais, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 04 

de fevereiro de 2019, às 13h30m, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Deixo de 

fixar honorários ao mediador, haja vista que a audiência de mediação será 

realizada por conciliador do CEJUSC. Por força de lei e sendo o caso de 

atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA 

PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases 

judiciais ut Leis Orgânicas de regência. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001093-48.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GONCALVES ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA SANTOS BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001093-48.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IGOR GONCALVES ROSA RÉU: KARINA SANTOS BARBOSA Vistos etc. 

DEFIRO a produção de prova oral pelas partes, desta feita, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de Abril de 2019, às 

14h30min, 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. INTIMEM-SE TODOS. CIENTIFIQUE-SE O MPE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006444-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO PERDONSINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1006444-02.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 20 de Fevereiro de 2019, às 13h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006444-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO PERDONSINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

 

1006444-02.2018.8.11.0040 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, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004856-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MONTEIRO DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (EMBARGADO)

NADIR DA SILVA (EMBARGADO)

NAIDE DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1004856-57.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16331387, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2019, às 09h30min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. 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: 1005957-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GIROLETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

 

Autos n. 1005957-32.2018.8.11.0040. Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência ajuizada 

por MÁRCIO ANTÔNIO GIROLETTI em face de FCA – FIAT CHRYSLER 

AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, ambos qualificados na inicial. Aduz o Autor, 

em síntese, que é proprietário do veículo Jeep Gran Cherokee, de placa 

OUI-8973. Relata que no dia 05/01/2016, em viagem com a família ao 

Estado de Santa Catarina, o automóvel parou de funcionar, sendo levado 

no dia seguinte à concessionária Dva Automóveis Ltda na cidade de São 

José/SC, a qual constatou defeito técnico, com valor para conserto orçado 

em R$ 4.423,25 (quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e 

cinco centavos) e com prazo de realização do serviço em 03 (três) dias. 

Afirma, no entanto, que passado o prazo noticiado inicialmente para o 

conserto, foi informado que teria que aguardar por período aproximado de 

30 (trinta) dias para que as peças necessárias pudessem ser importadas. 

Segue narrando que em 05/02/2016 recebeu novo comunicado da 

concessionaria supracitada, afirmando que foram encontrados novos 

defeitos e seria necessário requerer à montadora a troca do motor. 

Assevera, ainda, que os reparos informados não condiziam com o estado 

em que o veículo foi levado à concessionária, e após aproximadamente 55 

(cinquenta e cinco) dias sem a realização do conserto, requereu, mediante 

notificação extrajudicial à concessionária em que se encontrava o veículo, 

bem como à ora Requerida, a substituição do automóvel, pois este se 

encontrava dentro do período de garantia fornecida pela Requerida. 

Contudo, teve seu pedido negado pela demandada, alegando que os 

danos causados ao automóvel não estariam acobertados pela garantia. 

Giza que houve nova alteração do valor do orçamento pela Dva 

Automóveis, ao argumento de que o serviço a ser realizado (troca de 

motor) não estaria acobertado pela garantia, apresentando novo 

orçamento no valor de R$ 287.610,75 (duzentos e oitenta e sete mil, 

seiscentos e dez reais e setenta e cinco centavos). Nesse sentido, a fim 

de averiguar possível vício oculto, o Requerente protocolou ação de 

produção antecipada de prova em trâmite perante a 3ª Vara Cível da 

Comarca de São Jose/SC, sob o nº 0303767-73.2016.8.24.0064, visando 

a realização de perícia por expert, a qual, segundo alega, encontra-se 

pendente de homologação judicial. Por tais razões, o Autor requer a 

concessão de tutela de urgência a fim de ser nomeado como depositário 

fiel a empresa Dva Automóveis, além da disponibilização de automóvel 

reserva pela Requerida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). No mérito, pugna pela condenação do Réu à restituição de R$ 

161.652,00 (cento e sessenta e um mil seiscentos e cinquenta e dois 

reais), monetariamente atualizados, o pagamento do valor de R$ 9.601,32 

(nove mil seiscentos e um reais e trinta e dois centavos), a título de danos 

materiais referente as despesas de IPVA suportadas pelo Autor sem a 

utilização do veículo, bem como o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

a título de danos morais, ou subsidiariamente, a promoção do conserto 

integral do veículo, objeto da lide, caso não seja o entendimento do pedido 

anterior. Eis o relatório. Decido. Inicialmente, RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. I. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Pois bem. 

Verifica-se que a tutela de urgência necessita da presença concomitante 

dos pressupostos que lhe são inerentes, quais sejam a demonstração da 
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verossimilhança das alegações do Autor (fumus boni iuris); o risco de 

dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na 

prestação jurisdicional (periculum in mora) e, a reversibilidade dos efeitos 

antecipados, conforme previsão do artigo 300 do Código Instrumental Civil. 

Válido destacar que, ao passo que não se pode exigir prova capaz de 

formar juízo de absoluta certeza, deve o interessado demonstrar 

elementos de informação consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao 

julgador o quanto necessário à formação de um juízo de real probabilidade 

a respeito do direito alegado. Subsumindo-se ao caso concreto, entendo 

inviável a concessão da tutela de urgência, conforme passo a expor. 

Preliminarmente, incumbe-se registrar que o laudo pericial citado na inicial, 

realizado pelo perito Carlos Alberto Roesner, nos autos de nº 

0303767-73.2016.8.24.0064, da Comarca de São José/SC, não foi juntado 

nos autos. Desta feita, não há como emprestar verossimilhança as 

alegações do Autor, nesta fase de cognição sumária, quanto aos defeitos 

de fabricação que sustentam o pedido inicial. Ademais, notório que não se 

sabe o atual paradeiro do veículo, haja vista a notificação extrajudicial da 

concessionária Dva Automóveis Ltda, juntada em id. 15846566 (doc. 17), 

no qual o autor foi intimado para que procedesse a retirada do veículo no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de este ser depositado junto ao 

pátio público do DETRAN em razão do abandono. Vale dizer ainda, que 

essa notificação fora realizada no dia 07 de fevereiro de 2018, portanto, já 

ultrapassado o prazo concedido pela empresa Dva Automóveis Ltda, 

razão pela qual não deve subsistir o pedido liminar de nomeação da 

referida concessionária como fiel depositária, eis que incerto é o seu 

paradeiro. Quanto ao periculum in mora, é notório que este não restou 

demonstrado nos autos, haja vista que os fatos ocorreram no ano de 

2016, tendo o autor ajuizado a presente demanda após o transcurso de 

mais de 2 (dois) anos do ocorrido, não demonstrando, portanto, a urgência 

alegada. Nesse sentido, trago à baila o entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – 

DEFEITO EM VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA – 

PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA - DECISÃO QUE 

INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 

300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O pedido de tutela 

de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. O material probatório anexado aos autos da ação originária 

mostra-se insuficiente e inadequado a provar a existência de 

probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da 

medida antecipatória. A ausência de tais requisitos aliada à falta de tese 

consistente da parte recorrente fulminam tal pretensão. Nesse diapasão, 

vê-se que o pedido de tutela não merece prosperar em virtude da 

ausência dos requisitos legais. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão 

da tutela de urgência pleiteada. II. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Sem 

prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 

2019, às 15h:30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes 

do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço 

de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação 

respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. No mais, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Código de Processo Civil. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006533-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA CATIELI OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METLIFE- METROPOLITAM LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A 

(RÉU)

 

Autos n. 1006533-25.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO a AJG em favor da parte autora. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 18 de Março de 2019, às 08h00min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível, devendo a parte requerida ser citada com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou requerida 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

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

Processo Número: 1000284-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES OAB - 902.219.741-72 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000284-58.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA MARTINS RÉU: MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS 

REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Revisional de Alimentos ajuizada por JOÃO BATISTA 

MARTINS em face de MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS, 

representada por sua genitora MARIA APARECIDA DA SILVA, todos 

qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na 

petição inicial de Id. 11508078, instruída com documentos diversos. De 

pronto, foi indeferida a antecipação de tutela, consoante decisão de Id. 

11585322. Em petição de Id. 11908815 o autor informa a interposição de 

Agravo de Instrumento. Citada (Id. 12251520), a requerida apresentou 

contestação e reconvenção, Id. 12745375. Na mesma oportunidade juntou 

documentos de Id. 12745397 e ss. Impugnação a contestação e 

manifestação acerca da reconvenção pelo autor em Id. 13151169. Julgado 

o Agravo de Instrumento, o mesmo foi desprovido (Id. 13410376). 

Manifestação ministerial, Id. 14852017. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Decido. Situando a questão, narra a inicial que o autor vem 

enfrentando dificuldades financeiras com o desemprego de sua esposa, o 

que provocou diminuição na renda familiar do alimentante, razão pela qual 

pleiteia a redução de pensão alimentícia que hoje corresponde a 42% do 
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salário mínimo para a razão de 25%. Todavia, ao apresentar suas teses 

defensivas, a requerida arguiu preliminar de mérito, a qual passo a análise 

a seguir. Sustenta, em síntese, a inépcia da inicial em razão da ausência 

de justa causa de pedir, uma vez que embasa o pedido de redução dos 

alimentos em virtude do desemprego involuntário da atual companheira do 

alimentante, sendo que a alteração não se deu na sua capacidade 

contributiva, e sim de terceiro que não tem o dever legal de prestar 

alimentos. Pois bem, em observância aos argumentos expostos convém 

esclarecer que a questão suscitada confunde-se com o mérito da 

demanda, de modo que sua análise deve se dar em sentença exauriente. 

Sendo assim, ultrapassada a preliminar arguida, presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo saneado. 

Por fim, mostra-se necessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento, a qual, desde já, DESIGNO para o dia 13 de Fevereiro de 2019, 

às 15h00min. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003241-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL DALLEPIANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI DA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1003241.03.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência e Perdas e Danos 

ajuizada por Raul Dallepiane em face de Neri da Rosa, ambos qualificados 

nos autos, pelos fatos narrados na inicial de id. 4149708, instruída com 

documentos diversos. De pronto, determinou-se o recolhimento das 

custas processuais devidas, id. 4157640. Em seguida, id. 4523393, a 

parte autora informou a interposição de recurso de Agravo de 

Instrumento, cuja antecipação de tutela recursal foi deferida, id. 4636439. 

Dando prosseguimento a ação, foi proferida a decisão que consta do id. 

4642525, a qual indeferiu a tutela de urgência requerida, todavia, 

determinou a averbação da presente ação no prontuário dos veículos 

litigiosos. Após ser regularmente citado, o requerido apresentou 

contestação reconvenção, bem domo documentos, id. 9027004 e ss. 

Intimado, o autor/reconvindo impugnou a contestação apresentada, bem 

como contestou a reconvenção oferecida, fls. 9607906. O processo foi 

encaminhado ao CEJUSC, todavia, a tentativa de conciliação restou 

frustrada, Id. 1255971. Juntou-se aos autos cópia do acórdão proferido no 

bojo do recurso interposto, ao qual foi dado provimento para conceder ao 

autor o benefício da gratuita da justiça, Id. 807940. É o breve relato. 

Decido. Preliminarmente, o réu/reconvinte alega a carência de ação por 

falta de interesse de agir, ao argumento de que segundo consta da 

cláusula segunda do contrato firmado, o pagamento ocorreu integralmente 

à vista, em espécie e no ato da assinatura do contrato, estando 

demonstrado o adimplemento integral da avença pelo requerido. Pois bem. 

Caso demonstrado que, de fato, houve o integral cumprimento da avença 

por parte do requerido, nos termos do art. 373, II do CPC, certo é que 

estará configurada a existência de fato extintivo do direito do autor, o que 

ensejará em momento oportuno julgamento do mérito da demanda, não 

havendo que se cogitar de falta de interesse de agir, de modo que 

REJEITO a preliminar arguida. Portanto, presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Em 

cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova 

deverá recair sobre os seguintes pontos: cumprimento das obrigações 

contratuais, negativação indevida do nome do autor, perdas e danos 

decorrentes do do descumprimento contratual entre outros que podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto ainda que, os 

meios de prova admitidos em questão serão o documental e o testemunhal. 

Nos termos do art. 357, III do NCPC, urge destacar que o ônus da prova 

observará a regra geral inserta no art. 373 do CPC. Sem prejuízo do acima 

determinado, desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 20 de Fevereiro de 2019, às 14h00min, ocasião em que, além do 

depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. 

Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC. Intimem-se. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003995-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA PIRATININGA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E 

INCORPORACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA OAB - MT19544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BATTISTI & GRISON LTDA - ME (REQUERIDO)

NORTE GRAOS AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Autos n. 1003995-08.2017.8.11.0040 Vistos etc. REDESIGNO a sessão de 

mediação perante o CEJUSC local para o dia 18 de Fevereiro de 2019, às 

17h00min. CITEM-SE os requeridos no endereço declinado em id. 

12532795. 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: 1002832-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASTELO BRANCO AGROFLORESTAL DA AMAZONIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORISVALDETE FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

ANTONIO ALVES DE SOUZA (RÉU)

YPE - MADEIRAS DE MARILIA LTDA - ME (RÉU)

 

Autos n. 1002832-56.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. CITEM-SE os requeridos para, querendo, 

contestarem a ação no prazo legal, cientes que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo parte requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 18 

de Fevereiro de 2019, às 17h30min, 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 dos réus 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 os requeridos 

oferecerem 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002365-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEANDRO GEWINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

 

Autos n. 1002365-48.2016.8.11.0040 Vistos etc. REDESIGNO a sessão de 

mediação perante o CEJUSC local para o dia 18 de Fevereiro de 2019, às 

18h00min. Não havendo prejuízo, CITE-SE o requerido conforme requerido 

em id. 12761335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001549-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE ANEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO LULU OAB - PR10525 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO KAUFERT (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001549-95.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ante o petitório de Id. 

14863832, e visando a composição amigável, DESIGNO nova data para a 

audiência de conciliação o dia 25 de Fevereiro de 2019, às 08h00min. Não 

obstante, CITE-SE o requerido no endereço informado pela autora em Id. 

14863832. 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: 1005139-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI LIMA SIQUEIRA DOMBROWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))

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

 

Autos nº 1005139.17.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico e Rescisão Contratual c.c. 

Pedido de Restituição de Valores e Tutela de Urgência ajuizada por Magali 

Lima Siqueira Dombrowski em face de Vianorte Veículos – Bressan, 

Lamonatto e Cia Ltda e Banco GMAC S/A, todos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos narrados na petição inicial de id. 10154643, 

acompanhada de documentos diversos. De pronto, indeferiu-se a Justiça 

Gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais devidas, Id. 

10729742. Seguindo, foi proferida a decisão de Id. 11010189 que indeferiu 

a tutela de urgência pretendida. Desta decisão foi interposto recurso de 

agravo de instrumento, no bojo do qual foi deferida a antecipação da tutela 

recursal, determinando que as rés se abstenham de incluir o nome da 

autora em cadastros negativos de crédito, por débito discutido nestes 

autos, id. 1683729. Por ocasião da audiência realizada perante o CEJUSC 

local, as partes não alcançaram a composição amigável do litígio, Id. 

12526950. Em seguida, o Banco GMAC S/A apresentou contestação e 

documentos, Id. 12786048. Por sua vez, a ré Bressan, Lamonatto & Cia 

Ltda também apresentou contestação e documentos, conforme se verifica 

do id. 12840090. Foi inserido ao processo o acórdão proferido nos autos 

do Agravo de Instrumento interposto, o qual foi provido, confirmando a 

tutela recursal deferida, id. 2326910. Certificou-se o decurso do prazo 

sem que a parte autora apresentasse impugnação, id. 13748324. É o 

relato do necessário. Decido. Inexistindo preliminares a serem 

enfrentadas, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento ao disposto 

no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os 

seguintes pontos: descumprimento das normas legais de proteção ao 

consumidor por ocasião da negociação, possibilidade do exercício ao 

direito de arrependimento, legitimidade do requerimento de restituição do 

valor pago, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas partes 

no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova 

admitidos em questão serão o documental e testemunhal. Nos termos do 

art. 357, III do NCPC, urge destacar que no caso em exame cabível a 

inversão do ônus da prova, eis que flagrante a aplicação das normas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, o que, todavia, não isenta 

a parte autora de fazer prova mínima do direito alegado. Sem prejuízo do 

acima determinado, desde já, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28 de Março de 2019, 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 NCPC. Intimem-se. Às providências. 

Sorriso/MT, 07 de Novembro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004016-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MAFINI (AUTOR(A))

AQUILES MAFINI (AUTOR(A))

SILVANA MARGARETE MAFINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT0011084A (ADVOGADO(A))

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 (RÉU)

 

Autos n. 1004016-81.2017.8.11.0040 Vistos etc. REDESIGNO a sessão de 

mediação perante o CEJUSC local para o dia 25 de Fevereiro de 2019, às 

10h00min. CITE-SE a requerida no endereço indicado em id. 13262796. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002011-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANDREIA FAVARO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Autos n. 1002011-52.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c.c. partilha de bens, guarda de menor, alimento e visitas proposta 

por SILVANO SILVESTRE DA SILVA em desfavor de MARIA ANDREIA 

FAVARO, qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 12824584 e ss. 

Despacho inicial datado de 20/04/2018, id. 12842791. Logo adiante, em 

ids. 13963757 e 15577131, o requerente informou que tramita perante a 3ª 

Vara local ação com o mesmo pedido e causa de pedir, a qual foi 

distribuída sob o n. 1001250-21.2018.8.11.0040, protocolada em 

13/03/2018, pugnando pela conexão, continência ou litispendência. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Pois bem. Prescreve o artigo 485, inciso V, da Lei Adjetiva Civil, 

que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...); V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; É a 

realidade dos autos, haja vista que os fatos trazidos nestes autos já estão 

em discussão em outro processo, qual seja, autos n. 

1001250-21.2018.8.11.0040, interposto em 13/03/2018, ou seja, 

anteriormente a presente demanda, caracterizando, portanto, a 

litispendência, posto que presentes os seus requisitos. Assim, verificada 

a litispendência, deve ser extinto o presente feito. Assim, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE FEITO, nos termos do artigo 

485, inciso V, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS e SEM 

HONORÁRIOS. P.R.I.C. CIENTIFIQUE-SE o Parquet. TRANSITADA EM 

JULGADO a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004187-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GRACIELLA SCARCELLI PELEGRINO OAB - SP288675 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. B. (RÉU)

Outros Interessados:

I. L. B. (REPRESENTADO)
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Autos n. 1004187-04.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16338793, REDESIGNO a sessão de mediação perante o CEJUSC local 

para o dia 25 de Fevereiro de 2019, às 11h00min. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005094-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 1005094-13.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a certidão de id. 

16029065, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 25 de 

Fevereiro de 2019, às 14h30min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99204 Nr: 1815-75.2013.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE MÁQUINAS VULCANIZADORAS 

BUBLITZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENILCE PACHALY - 

OAB:OAB/RS 13.985

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21490 Nr: 1735-29.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 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 

EXECUTADA, para no prazo legal, indicar bens de sua propriedade e 

localização (no caso de bens móveis), passíveis de penhora, sob pena de 

multa nos termos do Art. 774, inciso IV do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103501 Nr: 6512-42.2013.811.0040

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149184 Nr: 3730-57.2016.811.0040

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112531 Nr: 4407-58.2014.811.0040

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116690 Nr: 7628-49.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO STUCHI REIS DE 

OLIVEIRA - OAB:311.043/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 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, INTMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, comprovar o registro da penhora nos 

termos do Art. 844, CPC, e conforme despacho de fl. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91336 Nr: 2908-10.2012.811.0040

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

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO PRAÇA DAS FONTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, de que os autos encontram-se disponível na secretaria 

para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101472 Nr: 4352-44.2013.811.0040

 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: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA, 

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE MÁQUINAS VULCANIZADORAS 

BUBLITZ LTDA, RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660, ROSANE 

CARVALHO FERNANDES - OAB:28.103/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO WOLF - 

OAB:31348, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660, ROSANE 

CARVALHO FERNANDES - OAB:28.103/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92208 Nr: 3755-12.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR HEMING LIZI, GUIOMAR MARQUES 

LIZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148421 Nr: 3273-25.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Nova Mutum, com a finalidade de penhora e 

avaliação, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140821 Nr: 11025-82.2015.811.0040

 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: ELISEU CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, Saulo Augusto C. da R. Bandeira Bastos - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial Complementar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 191413 Nr: 4935-53.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO TURRA DE ÁVILA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV 

-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA DE AVILA - 

OAB:10263-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10925-B, para no prazo legal, manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61755 Nr: 5048-85.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESAR BARNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, 

NELSON ARAÚJO FILHO - OAB:8505-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 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 CREDORA, 

para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado, devendo 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, outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências, no valor de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou R$ 

3,50 (rural) por km rodado, bem como efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida à Comarca de Corbélia/PR e Nova Ubiratã/MT, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87935 Nr: 7465-74.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME, 

MARCOS ROGÉRIO SANTI, EVANDRO ALENCAR ORSOLIN, JUSSARA 

LAUERMANN SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57604 Nr: 1362-85.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. J. C. OLIVEIRA FIRMA INDIVIDUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100861 Nr: 3670-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XIMANGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, JAIR JOSÉ FIDELES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo, haja vista que tal documento não 

acompanhou o último protocolo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141980 Nr: 11601-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ALVES DE MEDEIRO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIPEDES JOSE DE FARIAS - 

OAB:13530, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10925-B, para no prazo legal, manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101742 Nr: 4638-22.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 

ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, EMERSON MENDONÇA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119039 Nr: 9354-58.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DEMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ORLANDO GEMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCINDO LIMA NETO - 

OAB:19.857, MARLI TEREZINHA RODRIGUES DE MELO - OAB:77074, 

MONA MOUSSA - OAB:64.663, RENATO DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:28.692/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO para os fins do Art. 

844, para as providências cabbíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1727 Nr: 259-68.1995.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN, ANALICE VIGANÓ BRUSTOLIN, ODOVINO BRUSTOLIN, 

PAULINA SEGAT BRUSTOLIN, TERCEIRO INTERESSADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - 

OAB:3540-A, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 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 
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CREDORA e DEVEDORA, para, no prazo legal, manifestarem-se nos 

autos, requerendo o que entenderem de direito, haja vista as informações 

prestadas pelo Banco do Brasil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129185 Nr: 4874-03.2015.811.0040

 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.A.K FORMEHL E CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - 

OAB:25162/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B, ERNESTO PEREIRA BORGES - OAB:MS/ 379, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135967 Nr: 8460-48.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BIANCHI DOMINATO - 

OAB:328.106/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 191414 Nr: 4936-38.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE LÍRIO SERVILHA JÚNIOR, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV 

-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA DE AVILA - 

OAB:10263-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10925-B, para no prazo legal, manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143932 Nr: 877-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10.925-B, para no prazo legal, manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147373 Nr: 2709-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARA CHAGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 (três endereços diferentes), 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136313 Nr: 8644-04.2015.811.0040

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCORRO RODRIGUES, BERNARDO ALVES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59849 Nr: 3147-82.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA DA CONCEIÇÃO TAVERA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:18.983, CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - 

OAB:21.098, ELIANE PALUDO - OAB:13689116

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139004 Nr: 10144-08.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR FERRARI, ZELEMINO FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Nova Ubiratã/MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34633 Nr: 3772-58.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÁDIA SALÉH BANDERA, ALVARO LUIZ 

BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 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 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104588 Nr: 7655-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MIGUEL MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 142640 Nr: 73-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO COSTA DE SOUZA, MONICA GRACIELA 

MANTOVANI NALDI, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, MONICA GRACIELA MANTO NALDI - OAB:8.789/MT, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10925-B, para no prazo legal, manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132072 Nr: 6417-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AYRES RAMOS - 

OAB:OAB/RS 64015, MAURÍCIO MARQUES SBEGHEN - OAB:OAB/RS 

62.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Feliz Natal/MT, com a finalidade de Citação, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106774 Nr: 9803-50.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES E DA SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, CATIANE ZAATRECH 

CENTURION - OAB:21975, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 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 
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REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 33364 Nr: 2522-87.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA SOBRINHO, MARILIANE WINCHE ALMEIDA 

SOBRINHO, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DA SILVA 

MORAES - OAB:23431/PR, VALMIR BRITO DE MORAES - 

OAB:PR-12098-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca da impugnação ao pedido de desconsideração 

das personalidade jurídica, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 32439 Nr: 1613-45.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRISO CASA DOS FILTROS LTDA ou 

M.L.Filtros e Lubrificantes Ltda, ANGELO MUNARO, MARINES MUNARO 

SALERMO, GENY CIMA MUNARO, ANDRESSA SALERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANDRÉ VIANA 

COUTINHO - OAB:19.423, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:8506-A, TÂNIA DA CONSOLAÇÃO BAHIA CARVALHO SIQUEIRA - 

OAB:89.277, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102822 Nr: 5782-31.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISUAL MOTOS E VEICULOS LTDA-ME, 

EDMILSON CAPELARI MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY FRANCISCO LINS 

FARIA - OAB:13.126-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98463 Nr: 1026-76.2013.811.0040

 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: SÉRGIO BURILLE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial Complementar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 190743 Nr: 4556-15.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMEIDA SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273843/SP, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10925-B, para no prazo legal, manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145959 Nr: 1939-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR TAVARES DA SILVA E CIA LTDA, 

MARCIA SEBILA PICOLI DA SILVA, MOACIR TAVARES DA SILVA, 

PRISCILA TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA NATANARI VIEIRA - 

OAB:14479, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), devendo 

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, outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56130 Nr: 183-19.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO (VALDELICIO) SCHWADE, 

ADELAIDE MARIA SCHAFER SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS, YARA LINE 

DE OLIVEIRA PIMENTA THOMAS - OAB:20.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se da 

Declaração de Imposto de Renda do executado(a,s).

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005901-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIS ALBERTO CANTUARIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO DA SILVA (RÉU)

 

Autos n. 1005901-33.2017.8.11.0040. Vistos etc. REDESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 25 de Fevereiro de 2019, às 15h00min, a ser 

realizada no CEJUSC desta Comarca. CITE-SE o requerido no endereço 

declinado em id. 15338976. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002599-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCI ANTONIO NESPOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROSEMAR DA SILVA OAB - PR43435 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL BRUGALLI (RÉU)

GEMA ANTONIA CELLA NESPOLO (RÉU)

CLEVERSON BOCOLLI (RÉU)

NILVA MARIA NESPOLO BALESTRIN (RÉU)

VALMIR CARLOS BALESTRIN (RÉU)

WANDERLEY PAULO DA SILVA (RÉU)

AMANDA MARTINS (RÉU)

EUGENIO NESPOLO (RÉU)

IZELDE TEREZINHA NESPOLO (RÉU)

ANDERSON MARTINS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUERENDO MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA BEM COMO, DAS CORRESPONDÊNCIAS 

DEVOLVIDAS.

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

Processo Número: 1003875-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. K. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003875-96.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCIANA PATRICIA POMMER RÉU: DIOGENES KLEBER BATISTA DA SILVA 

Vistos, etc. INDEFIRO o pedido da arte autora (ID nº9770073) uma vez que 

cabe ao interessado promover as diligências necessárias para a 

localização do endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a 

demonstração do esgotamento dos meios possíveis de localização ou a 

comprovação da impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in 

verbis: “salvo nos casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo 

endereço das partes e testemunhas deverá ser feita pela parte 

interessada (Ministério Público, Defensoria Pública e Advogados) e não 

pela secretaria do juízo”. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promover a citação do executado nos autos ou comprovar 

a impossibilidade para tanto, sob pena de extinção anômala do processo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002337-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ALVES MEINERZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CHAVES CAMPOS (EXECUTADO)

SORRISO COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Autos n. 1002337-46.2017.8.11.0040. Exequente: 

Felipe Alves Meinerz Executado: Sorriso Comércio de Motos e Peças Ltda 

- Me, Moacir Chaves Campos Vistos, etc. Inobstante o despacho proferido 

nos autos (ID nº 10992126), nos termos do artigo 99, § 2° do CPC/2015, 

INTIME-SE a parte autora a fim de que comprove os pressupostos da 

gratuidade de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento do pleito, uma vez que o valor informado na ação pelo autor 

vai contra a sua alegação de hipossuficiência. Decorrido o prazo, façam 

os autos conclusos. CUMPRA-SE. Sorriso/MT, 31 de Outubro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47042 Nr: 3963-35.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AP, LMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAE, GA, JDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 IMPULSIONO os presentes autos para intimar as partes acerca da 

manifestação do perito Igor Gladki Petrenko, devendo as partes se 

manifestarem quanto as condições nesta apresentadas, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Sorriso, 09 de novembro de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39151 Nr: 2039-23.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO OSSUCHI, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução.Custas 

pagas.Condeno os embargantes ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Deverá a verba honorária 

ser acrescida no valor do débito principal cobrado nos autos da execução 

em apenso, na forma do artigo 85, § 13, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas de praxe.Traslade-se 

cópia desta sentença para os autos principais (Processo nº 

2768-54.2004.811.0040, cód. 22542).Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Sorriso/MT, 27 de junho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22542 Nr: 2768-54.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, OVÍDIO 

OSSUCHI, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Vistos, etc.

INTIME-SE a exequente para que dê impulso ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção anômala do processo.

Sorriso/MT, 27 de junho de 2018.
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Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 162306 Nr: 10491-07.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON BIANCHI, BERNADETE CAMPEOL BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI 

- OAB:7.170-A

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 18/12/2018 às 16h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58409 Nr: 1858-17.2010.811.0040

 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: CARTÓRIO DO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI MARIA FEIX DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48481 Nr: 5442-63.2008.811.0040

 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: RODRIGO LUIZ GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JAIR GOBBI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça do Juizo Deprecante, 

procedo a INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no 

prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61891 Nr: 5183-97.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BISCARO - 

OAB:11 276-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA/autor, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61946 Nr: 5238-48.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIREU JORGE PELIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

05 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126710 Nr: 3428-62.2015.811.0040

 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: VAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLG, LVNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO DA SILVA SOUZA - 

OAB:279659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENE ENGLER DA SILVA - 

OAB:20.093/O

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça do Juizo Deprecante, 

procedo a INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no 

prazo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 46036 Nr: 2940-54.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DAROIT, ELIRIO DAROIT, ELPIDIO DAROIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12144/MT, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525, MURILO 

CASTRO DE MELO - OAB:11449/mt, RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11355/MT

 Intimação das partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

primeiro parte autora e, após, parte requerida, apresentarem suas 

alegações finais em forma de memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15001 Nr: 2127-37.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DALLAGNOL, JOSEMAR 

FERRONATO, MARIA AUXILIADORA COSTA MARQUES FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, Giliandra Cristina 

Dallagnol - OAB:15388-O

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado/AUTOR para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140624 Nr: 10909-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMIAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHER a diligência do Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109379 Nr: 1743-54.2014.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIME-SE o patrono da AUTORA, via DJE, para que informe nos autos seu 

endereço atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1006498-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. S. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 01 

de março de 2019, às 09:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 12 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005655-03.2018.8.11.0040

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:

VITOR HUGO FORNARI BAGGIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005655-03.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

VITOR HUGO FORNARI BAGGIO VISTOS. A parte requerente apresentou 

pedido de desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a 

parte requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas, se houver, pela parte autora (art. 90, NCPC). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006114-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006059-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO EWERTON DA SILVA TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006059-54.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LEANDRO EWERTON DA SILVA TAVARES VISTOS. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora por meio de Notificação Extrajudicial, verifica-se que não há a 

comprovação efetiva da notificação do devedor, e nem mesmo esgotadas 

as tentativas de sua intimação, conforme AR de Id 15940462. É fato que a 

notificação extrajudicial restou frustrada, como também nada foi feito na 

sequência para tentar notificá-la por qualquer outro meio. Nesse sentido, 

vejamos o entendimento consolidado do Supremo Tribunal de Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO E 

PROTESTO ENTREGA INTERNA ‘NÃO AUTORIZADA’ - PETIÇÃO INICIAL 

INDEFERIDA - RECURSO IMPROVIDO. Sendo oportunizada a emenda à 

petição inicial, e não comprovada a constituição em mora do devedor, por 

protesto ou notificação extrajudicial enviada no endereço informado no 

contrato, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (Ap 54546/2014, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) Sendo 

assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial, demonstrando a mora, sob pena de 

indeferimento da inicial, na forma do disposto no art. 321 c/c art. 319, 

ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005550-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA MISTURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR LONDERO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUSTINO MATIELLO (TESTEMUNHA)

ODAIR JOSÉ FRETAG DE ABREU (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005550-26.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIZA MISTURINI REQUERIDO: JOSEMAR LONDERO 

VISTOS. Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 23 de 

novembro de 2018, às 14h00min. INTIMEM-SE, observando-se a regra do 

art. 455 do NCPC. COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006032-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006032-71.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. REQUERIDO: 

PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, 

conforme deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, 

devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 

3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da 

gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006116-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE ANTONIO GREGOLETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEMOS OAB - RS46314 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006116-72.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ROQUE ANTONIO GREGOLETTO REQUERIDO: DIOGO LUIZ 

BIONDO DE SOUZA VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006239-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - PR18294 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO TREVISOL (REQUERIDO)

IARA TACIANA GONCALVES TREVISOL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006239-70.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS REQUERIDO: IARA TACIANA GONCALVES 

TREVISOL, RENATO TREVISOL VISTOS. 1.)CUMPRA-SE, conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado. 2.)Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006263-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIZIA CRISTINA TIEMI AOKI OAB - SP0214154A (ADVOGADO(A))

THAYS FREITAS GOMES OAB - SP261243 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA OAB - SP258420 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEREO GRANZOTTO (LITISCONSORTE)

IZOLDE NEUSA GRANZOTTO (REQUERIDO)

GENEZIO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

NORTON MARCOS GRANZOTTO (REQUERIDO)

NERI TERESINHA GRANZOTTO SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006263-98.2018.8.11.0040. 

LITISCONSORTE: BANCO DO BRASIL S.A LITISCONSORTE: NEREO 

GRANZOTTO REQUERIDO: GENEZIO GOMES DOS SANTOS, NERI 

TERESINHA GRANZOTTO SANTOS, NORTON MARCOS GRANZOTTO, 

IZOLDE NEUSA GRANZOTTO VISTOS. 1.)CUMPRA-SE, conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado. 2.)Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002798-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLA PAMELA MARTINS DO PRADO OAB - MS16612 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002798-81.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: TAIS DE CAMARGO BATISTAO REQUERIDO: ROGERIO 

FELIPE BATISTAO VISTOS. Entre um ato e outro, e após o regular trâmite 

processual, as partes apresentaram petição conjunta de acordo, 

pugnando por sua homologação judicial. Pois bem. Verifica-se que o 

acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Ademais, o MPE emitiu parecer favorável. Em virtude disso, 

a homologação da avença é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, 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. Sem custas e honorários, eis 

que defiro gratuidade judiciária a ambas as partes. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao competente Cartório de 

Registro Civil. Após, nada sendo requerido, ao arquivo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006264-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SANTOS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006264-83.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: RAIMUNDA SANTOS ABREU REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A VISTOS. A parte requerente apresentou pedido de 

desistência da ação (Id 16141185). DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo do recebimento da inicial e 

da citação/contestação da parte contrária, a parte requerente apresentou 

pedido expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. 

Nesse ponto, vale destacar que, não tendo havido citação/contestação, 

torna-se desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, 

conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o 

pedido de desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, 

julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006555-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLI FLAVIA CORREIA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006552-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS TIGRE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALICE MARANGONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006552-31.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LAIS TIGRE PEREIRA REQUERIDO: ANALICE MARANGONI 

Vistos. Considerando que já tramita neste juízo o Incidente de Remoção de 

Inventariante nº 1003102-80.2018.8.11.0040, proposto Anna Laura Ramos 

e Joaquim Antônio Ramos em face da requerente Laís Tigre Pereira, no 

qual o E. TJMT, no julgamento do AI nº 1009631-41-2018, entendeu por 

bem remover a requerente da função de inventariante e, para o encargo, 

nomear a herdeira menor Anna Laura Ramos, por meio de sua 

representante legal, Analice Marangoni, DETERMINO a intimação da parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar seu interesse 

de agir, nos termos do nos termos do artigo 10, do CPC. Decorrido o prazo 

acima com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, 

em substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003280-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDACIR SZIMANSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORNELY CARLOS BEDIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO REQUERIDO, NO 

PRAZO DE 15 DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006196-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA NASCIMENTO CEGOVIA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006322-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL OCEAN RESIDENCE 

(REQUERENTE)

HUMBERTO DO VALE MARQUES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO SPAGNUOLO GOMES OAB - RJ42167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ RODRIGUES FIORENZANO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000507-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELE NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL DA SILVA MEDEIROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE PARIZZI SOLETTI OAB - MT15516/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000507-11.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JUCIELE NASCIMENTO DOS SANTOS RÉU: DORIVAL DA SILVA MEDEIROS 

VISTOS. Sem delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes 

em sessão de mediação judicial realizada junto ao CEJUSC, cuja cláusulas 

ficam fazendo parte integrante desta sentença, 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. Sem custas e honorários, eis 

que DEFIRO a gratuidade judiciária às partes. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001016-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. C. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILA CRISTINA TREVISAN OAB - PA12776 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001016-10.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: CLEUSSON DA COSTA SILVA 

VISTOS. Sem delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes 

(Id 12745640), cuja cláusulas ficam fazendo parte integrante desta 

sentença, 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. Sem custas e honorários, eis que DEFIRO a gratuidade 

judiciária às partes. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108071 Nr: 597-75.2014.811.0040

 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: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

1.) Trata-se de cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte 

sucumbente, na forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora 

manifestado conjuntamente sua anuência aos valores.

2.) Assim, declaro satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e julgo 

extinto o feito, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do CPC. 

Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo.

3.) Cumpram-se as determinações finais da r. sentença quanto às verbas 

de sucumbência, se o caso.

 4.) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 09 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91196 Nr: 3006-92.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, 

GILVAN JOSÉ GARAFFA, RAFAELE FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI 

FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS, NAIDE 

APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - OAB:7899, NAIDE APARECIDA 

COCA DO NASCIMENTO - OAB:7.899

 Vistos.

REMETAM-SE os autos arquivo provisório até a manifestação da parte 

interessada, procedendo a baixa do relatório mensal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso - MT, 09 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94621 Nr: 6373-27.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO MARTENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 13.431-B

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, 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.

3- Fica a parte executada 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- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 09 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 13224 Nr: 313-87.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO LTDA - 

COOPERSORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2841 E, 

VANESSA LEITE DO CARMO - OAB:8432-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Vistos.

1) Intime-se a parte exequente para requerer recolher o valor da diligência 

do Sr. Oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido in albis o 

prazo supra, proceda a expedição de certidão de débito.

2) Em prosseguimento ao feito, determino a atualização da avaliação do 

imóvel, bem como da dívida.

 3) Após, intime-se o Sr. Leiloeiro para designação de nova data para 

hasta pública do bem.

4) Mantenho o preço vil fixado anteriormente.

 5) Ressalto que em caso de venda judicial o valor deverá ser depositado 

judicialmente, para posterior decisão quanto aos débitos das partes 

(exequente e executado) junto a Fazenda Pública Nacional (fls. 297).

Às providências.

Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143609 Nr: 592-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA, MÁRCIO DEMEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 Vistos.

A parte exequente pugnou pela penhora dos direitos creditícios do 

executado, proveniente da renda dos alugueres do imóvel penhorado. 

Contudo, não juntou aos autos nenhum documento que comprove o imóvel 

encontra-se locado, impossibilitando, inclusive identificar o locatário do 

bem.

Assim, determino que o exequente comprove nos autos a efetiva locação 

do imóvel dos executados, bem como identifique o locatário, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de possibilitar a escorreita apreciação do pedido.

Após, conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55908 Nr: 4-85.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIRCEU ROSSANI FERROLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:17.486 OAB/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada foi devidamente 

citada às fls. 75/80, assim como intimado da penhora e avaliação do imóvel 

comercial de matrícula 1915 do 2º Ofício de Chateaubriand/PR. No entanto, 

não constituiu patrono nos autos ou impugnou a penhora e avaliação.

 Portanto, entendo desnecessária as reiteradas tentativas de intimação da 

parte executada dos atos processuais, uma vez que contra o réu revel, 

que não tenha patrono constituído nos autos, correm os prazos 

independentemente de intimação, nos termos do artigo 346 do CPC.

No que tange ao pedido de adjudicação da parte ideal do imóvel, a qual 

pertence ao executado, proceda-se na forma do artigo 876 do CPC, 

intimando o executado para manifestar no prazo legal.

Ainda, por se tratar de bem indivisível e ad cautelam, Determino a 

intimação dos condôminos quanto ao pedido do autor, para querendo 

manifestarem em igual prazo.

Após, certifique-se o necessário e concluso para as deliberações 

pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144547 Nr: 1160-98.2016.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAIO HENRIQUE MACEDO PINTO, MIRIAN KAROLINE 

PINTO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, IVONETE 

PEREIRA MACEDO, KAUANE MICHELE PINTO, KALITA RIVANA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL MELO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de devolução dos valores bloqueados.

Às providências.

Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119680 Nr: 1300-06.2014.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLENE CRISTINE SCHENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 12.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente.CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Sorriso - MT, 09 de 

novembro de 2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINIJuiz de Direitoem 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92162 Nr: 3705-83.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENS LAGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737-O/MT, JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505-O/MT

 Vistos.

Diante do Ofício n° 684/2018 – 1ª PJCS/MPE/MT, onde se nota a 

impossibilidade de comparecimento da Promotora de Justiça, e diante da 

petição juntada aos autos nesta data, determino o cancelamento da 

audiência.

Abra-se vista ao MPE para que se manifeste quanto ao documento juntado 

ao feito (certidão de óbito).

Cumpra-se.

Sorriso - MT, 09 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60514 Nr: 3811-16.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR FAVARETTO, IZELDE NESPOLO 

FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-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, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/O, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar NOVAMENTE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento da guia da 

certidão de Registro de Penhora, a qual pode ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, e apresenta-la junto a esta Secretaria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 232 de 763



para retirada do Termo/Certidão de penhora, vez que nos termos do art. 

844, do CPC, cabe a parte exequente providenciar a averbação da 

penhora no registro competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136075 Nr: 8520-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DAS DORES BESSA, ANGELICA ALVES 

FERREIRA, ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU 

NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:6312-A, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, JORGE VINICIUS 

FERNANDES DE ABREU - OAB:12390/MT, TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601/O

 Vistos.

1.) Diante da anuência de fls. 571/572, DEFIRO o requerido em fls. 568; 

certifique-se a Sra. Gestora e expeça-se o necessário para retenção do 

valor referente a 3% (três por cento) do montante consignado a 

ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, 

conforme informado em petitório de fls. 571/572.

2.) Após, com o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento 

do aludido valor, para conta informada em fls. 575.

3.) No mais cumpra-se a decisão de fls. 566/567.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 09 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 20359 Nr: 528-92.2004.811.0040

 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: HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA 

AQUINO - OAB:7691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 15 dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44940 Nr: 1877-91.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA, ZENIR 

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, ANTONIO BREVE ROSA, CLAUDETE DE 

GODOY BUENO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento da guia da certidão de 

Registro de Penhora, a qual pode ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br, e apresenta-la junto a esta Secretaria para retirada do 

Termo/Certidão de penhora, vez que nos termos do art. 844, do CPC, cabe 

a parte exequente providenciar a averbação da penhora no registro 

competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42295 Nr: 5114-70.2007.811.0040

 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: MAUÁ CONSULTORIA, CORRETORA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU ROSSATO, CATIA REGINA RANDON 

ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574/MT, 

HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, OVIDIO LUIZ 

GIRARDELLO - OAB:10665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37970 Nr: 867-46.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI, ALEXANDRE VIEGAS, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI, MAGGIONI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S.S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - OAB- 

55.730/RS - OAB:9 321-A-MT, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:OAB/MT14.733-A,  OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI  - 

OAB:OAB/MT12.370-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 VISTOS.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Indenização 

por perdas e danos em fase de cumprimento de sentença. Entre um ato e 

outro, as partes litigantes se compuseram em âmbito extrajudicial (fls. 

771/773), para parcelamento do débito em aberto, requerendo a 

homologação do pacto e suspensão do feito até o prazo final para o seu 

cumprimento.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO a que chegaram as partes (fls. 

771/773), para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO 

a presente ação até a data 30/08/2020, nos termos do artigo 922, caput, 

do NCPC, com baixa em relatórios estatísticos.

Defiro ainda o pedido de inclusão das partes Valmir Antônio Barzagui e 

Maristela Seidel Barzagui no polo passivo do feito, com as alterações 

necessárias junto ao Sistema Apolo, inclusive emissão de nova etiqueta 

para a capa dos autos.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo provisório, 

aguardando-se ulterior deliberação da parte exequente.

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

CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 09 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91753 Nr: 3306-54.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA JUSSARA HOPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:221271/SP

 Certifico e dou fé que, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

que, em cumprimento à Seção 16, do Capítulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da PARTE AUTORA, via DJE, acerca da restituição do prazo em 

relação a intimação da decisão/despacho/sentença/impulsionamento de 

fls. 246-248, nos termos do art. 221 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108090 Nr: 616-81.2014.811.0040

 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: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA BARROS 

FIGUEIREDO DE PAIVA - OAB:OAB/RJ108,935, CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A, GUSTAVO GONÇALVES GOMES - 

OAB:266894 A.

 VISTOS.

1.) Trata-se de cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte 

sucumbente, na forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora 

manifestado conjuntamente sua anuência aos valores.

2.) Assim, declaro satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e julgo 

extinto o feito, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do CPC. 

Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo (fls. 

202).

3.) Cumpram-se as determinações finais da r. sentença quanto às verbas 

de sucumbência, se o caso.

 4.) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 09 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96797 Nr: 8776-66.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, GILVAN 

JOSÉ GARAFFA, RAFAELE FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 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, desapensando-se os autos.

Às providências.

Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95401 Nr: 7258-41.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MARAGOGIPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ CARLOS BRANCO 

- OAB:32671/RS, TIAGO PRETTO - OAB:53468/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

AGROPECUÁRIA MARAGOGIPE LTDA em face de ELCIO DAL MOLIN, 

todos qualificados nos autos. Entre um ato e outro, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo (fls. 164/166), pugnando por 

sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito com renúncia 

ao prazo recursal.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes (fls. 164/166), e, face ao 

pagamento da obrigação pactuada através da expedição de alvará e 

levantamento dos valores, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma pactuada entre as partes, observando-se, 

em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do NCPC.

Após devida certificação do trânsito em julgado, expeça-se alvará judicial 

para transferência dos valores bloqueados às fls. 152, conforme 

requerido às fls. 164/166.

Defiro ainda, o pedido do item “3” de fls. 165. Providencie a secretaria do 

juízo o necessário para o seu cumprimento.

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

CUMPRA-SE.

Sorriso, 08 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95402 Nr: 7259-26.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MARAGOGIPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ CARLOS 

BRANCO - OAB:32671/RS, TIAGO PRETTO - OAB:53468/RS

 VISTOS.

Trata-se de Embargos à Execução proposto por ELCIO DAL MOLIN em 

face de AGROPECUÁRIA MARAGOGIPE LTDA, todos qualificados nos 

autos. Entre um ato e outro, as partes apresentaram petição conjunta de 

acordo (fls. 143/145), pugnando por sua homologação judicial, bem como 

pela extinção do feito com renúncia ao prazo recursal.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta jurídicos e 

regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 143/145, 

e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários na forma pactuada entre as partes, observando-se, 

em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

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

CUMPRA-SE.

Sorriso, 08 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120932 Nr: 9904-53.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LANZ - 

OAB:16425/MT

 Vistos.

Diante do Ofício n° 684/2018 – 1ª PJCS/MPE/MT, onde se nota a 

impossibilidade de comparecimento da Promotora de Justiça, necessário 

se faz a readequação da pauta razão pela qual redesigno a audiência 

para o dia 16 de março de 2019, às 13:30 horas, permanecendo 

inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150053 Nr: 4158-39.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, AFFONSO OTÁVIO LAUXEN-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do Ofício n° 684/2018 – 1ª PJCS/MPE/MT, onde se nota a 

impossibilidade de comparecimento da Promotora de Justiça, necessário 

se faz a readequação da pauta razão pela qual redesigno a audiência 

para o dia 16 de março de 2019, às 14:00 horas, permanecendo 

inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110709 Nr: 2876-34.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ÁLVARO CARVALHO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CLÁUDIA DE MARCHI - OAB:63467/RS, RICARDO JOSÉ 

DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT

 Vistos.

Diante do Ofício n° 684/2018 – 1ª PJCS/MPE/MT, onde se nota a 

impossibilidade de comparecimento da Promotora de Justiça, necessário 

se faz a readequação da pauta razão pela qual redesigno a audiência 

para o dia 16 de março de 2019, às 15:00 horas, permanecendo 

inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37768 Nr: 664-84.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME, RICARDO PICCIN MORO, VALMIR ANTONIO BARZAGUI, MARISTELA 

SEIDEL BARZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - OAB- 

55.730/RS - OAB:9 321-A-MT, EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO 

JUNIOR - OAB:8 688-MT, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:46.815-RS, OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI - OAB:13012 RS, 

VICENTE FASOLO DE PARIS - OAB:9361-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Vistos.

Entre um ato e outro, as partes se compuseram amigavelmente, 

requerendo a suspensão do feito até o prazo final para o cumprimento do 

pacto. Em análise ao acordo, vislumbro que as partes são capazes, 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 litigantes, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO a presente 

execução de título extrajudicial até 30/08/2020, data da última parcela 

pactuada, nos termos do artigo 922, caput, do NCPC, com baixa em 

relatórios estatísticos.

Aguarde-se em arquivo provisório até ulterior manifestação da parte 

interessada.

No mais, em razão do acordo celebrado, resta prejudicada, por ora, a 

análise da petição de fls. 1119/1129. Assim, DETERMINO a expedição de 

alvará judicial para transferência dos valores depositados às fls. 897 em 

favor do perito judicial, conforme requerido na petição de fls. 989, item '2'.

 Por fim, quanto à petição de fls. 1130/1133, consigno que a pretensão ali 

aduzida deve ser formulada em ação autônoma.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 06 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117225 Nr: 8093-58.2014.811.0040

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo Automotor proposta 

por banco B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de CARLOS JOSÉ ALVES. Recebida a inicial, às 

fl. 26/27, determinou-se a comprovação da constituição em mora do 

devedor para fins de análise do pedido liminar.

Às fls. 48 foi indevidamente expedida carta precatória para se proceder 

citação do requerido, bem como busca e apreensão do veículo, mesmo 

sem qualquer decisão judicial nesse sentido. Após, às fls. 58, foi 

indevidamente expedido edital de citação do réu. Por fim, às fls. 66, o autor 

pugnou pela concessão do prazo de mais 60 dias para comprovar a mora 

do devedor.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Sem delongas, nota-se que o feito tramita desde 01/10/2014 sem que a 

parte autora tenha comprovado nos autos a constituição em mora do 

devedor, por meio da apresentação de instrumento de protesto, na forma 

determinada pelo r. despacho de fls. 26/27.

Vale ressaltar que, em ações de busca e apreensão de veículo automotor, 

a comprovação da constituição em mora configura-se como pressuposto 

processual de validade do processo.

Nesse condão, passados mais de quatro anos do ajuizamento da 

demanda sem a apresentação em Juízo do instrumento de protesto, tenho 

que a extinção do feito é medida de rigor, sendo desarrazoada a 

concessão de maior prazo para o cumprimento da diligência.

Assim, julgo extinto feito, sem exame de mérito, na forma do artigo 485, IV, 

do CPC, por ausência de pressuposto processual de validade do 

processo.

 Custas e despesas pela parte autora.

Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 do CPC.

 P.R.I.C.

Sorriso - MT, 05 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82445 Nr: 1338-23.2011.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE TOMAZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$11.812,50 (onze mil, 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) a parte requerente, 

referentes à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ), 

descontados eventuais valores recebidos administrativamente.CONDENO 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC.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, 05 de novembro de 

2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINIJuiz de Direito, em Substituição 

Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94775 Nr: 6540-44.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/mt, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 VISTOS.

EXPEÇA-SE alvará judicial para autorizar a transferência dos valores 

bloqueados às fls. 37/39, para a conta corrente de titularidade do 

procurador da parte exequente, conforme requerido às fls. 46/47.

 Considerando o decurso do tempo desde a petição de fls. 46/47, intime-se 

a parte exequente para que traga aos autos o valor atualizado do débito. 

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 05 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101423 Nr: 4293-56.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACELIO DA SILVA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCIS - OAB:20.334-A, EGBERTO HERNADES BLANCO - 

OAB:12470-A

 Vistos.

1.) Em tempo, considerando o disposto na documentação de fls. 333 e na 

petição de fls. 337/338, revogo a decisão de fls. 419, publicada por 

equívoco decorrente do acúmulo de trabalho. Desta feita, expeça-se 

alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo.

2.) No mais, analisando os autos, verifica-se que nas fls. 62 e fls. 96 

existem valores depositados em Juízo destinados à parte executada 

(BANCO ITAU – UNIBANCO); sendo assim, INTIMEM-SE ambas as partes, 

via DJE, para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se quanto a tais 

verbas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 05 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82763 Nr: 1689-93.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO GAFURI, MARIA LURDES BAMBEG 

GAFURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Inicialmente, levando-se em consideração que a parte executada, no ato 

da penhora e avaliação, foi devidamente intimada, cientificada (fls. 185), e 

não houve, até o momento, apresentação de impugnação acercada 

penhora ou do valor da avaliação, HOMOLOGO o auto de penhora e 

avaliação de fls. 186/187, para que surta seus efeitos jurídicos.

DEFIRO o pedido fls. 196/197 e, para tanto, DETERMINO a expedição de 

carta precatória para a comarca de Lucas do Rio Verde para a realização 

da alienação dos imóveis penhorados.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, com observância das formalidades legais, 

expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 05 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108342 Nr: 846-26.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO GAFURI, MARIA LURDES BAMBEG GAFURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno os 

embargantes nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do Novo Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, § 3º do NCPC, caso seja beneficiária 

da AJG.Translade-se cópia da presente decisão para os autos 

principais.Transitada em julgado esta sentença, arquive-se. Havendo 

recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se..Sorriso - MT, 05 de novembro de 2018.GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI,Juiz de Direito,em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106769 Nr: 9798-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTALADORA ADRIANA LTDA ME, CECILIA 

IBERS, ZACARIA IBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 
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CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY 

- OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

DEFIRO o pedido de fls. 405 e DETERMINO a expedição de alvará judicial 

para transferência dos valores depositados às fls. 149 para conta 

bancária fornecida pelo exequente.

Destaco que, diante da impossibilidade de acordo entre os advogados que 

atuaram no feito representando o banco exequente acerca dos honorários 

sucumbencais depositados, o advogado que teve a procuração revogada 

por seu ex-constituinte deve pleitear o arbitramento dos honorários 

advocatícios provenientes da prestação de serviços em ação autônoma.

Nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 05 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108096 Nr: 623-73.2014.811.0040

 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: ANTONIO VANDEILSON SOUSA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele.Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado.INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores.FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito.Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado.Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso - MT, 05 de novembro de 2018.GLAUBER LINGIARDI 

ST RACHICINI,Juiz de Direito,em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99681 Nr: 2335-35.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 Vistos.

1) Defiro o pedido de fls. 107/108 e, para tanto, determino o 

desentranhamento da petição de fls. 103/105, entregando-se à parte 

embargada, mediante certidão.

2) Após, nada mais sendo requerido neste feito, arquive-se, 

desapensando-se.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, 05 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101770 Nr: 4667-72.2013.811.0040

 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: GEDEONI PANASSOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) Fls. 65/68: indefiro o pedido de parcelamento das custas finais, tendo 

em vista que tal benefício só é admitido quando do ajuizamento da 

demanda (art. 468, §§ 6º, CNGC).

2) Remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Sorriso/MT para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37278 Nr: 201-45.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI, ALEXANDRE VIEGAS, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI, MAGGIONI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S.S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - OAB- 

55.730/RS - OAB:9 321-A-MT, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:OAB/MT14.733-A,  OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI  - 

OAB:OAB/MT12.370-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 VISTOS.

Trata-se de Ação Cautelar Inominada com Pedido de Liminar Inaudita Altera 

Pars. Entre um ato e outro, as partes litigantes se compuseram em âmbito 

extrajudicial (fls. 376/379), para parcelamento do débito em aberto, 

requerendo a homologação do pacto e suspensão do feito até o prazo 

final para o seu cumprimento.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO a que chegaram as partes (fls. 

376/379), para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO 

a presente ação até a data 30/08/2020, nos termos do artigo 922, caput, 

do NCPC, com baixa em relatórios estatísticos.

Defiro ainda o pedido de inclusão das partes Valmir Antônio Barzagui e 

Maristela Seidel Barzagui no polo passivo do feito, com as alterações 

necessárias junto ao Sistema Apolo, inclusive emissão de nova etiqueta 

para a capa dos autos.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo provisório, 

aguardando-se ulterior deliberação da parte exequente.

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

CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 09 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 146955 Nr: 2471-27.2016.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON FORTUNA, MARIA APARECIDA 

BORGES FORTUNA, GUSTAVO BORGES FORTUNA, GIOVANI FORTUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 15 dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37061 Nr: 38-65.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARNABÉ GABRIEL DE QUEIRÓZ, ENIELMA APARECIDA 

NUNES GUEDES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO JOSÉ EBERT, LUCIANA DE FATIMA 

FABRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO MOTTA JARDIM - OAB:8440/MT, UBALDO 

REZENDE DA SILVA - OAB:3.315-B-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, MATHIS HALEY 

PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Vistos.

1) Cumpra-se integralmente as decisões preferidas no feito (fls. 192/194). 

Certifique-se, quanto ao alegado às fls. 314/315, bem como a qual Oficial 

de justiça foi destinado o valor da diligência.

2) Tendo em vista a impugnação ao valor da avaliação do imóvel 

penhorado, pela parte executada, DETERMINO que a avaliação do imóvel 

penhorado seja realizada por perito judicial.

3) Para tanto, NOMEIO como Perito Judicial o Sr. LUCIANO RICARDO 

SPANHOL, com endereço profissional a Av. Curitiba, Esquina com Roberto 

Carlos Braga, Nº 2.674, Salas 04, centro, nesta Comarca.

3) INTIME-SE o perito acerca da sua nomeação e para apresentar 

proposta de honorários no prazo de 10 (dez) dias. Com a apresentação, 

INTIME-SE a parte executada para depósito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de preclusão e homologação da avaliação realizada no feito.

4) Caso seja requerido pelo expert, fica autorizado o levantamento de 50% 

do valor depositado quando do agendamento da avaliação e o restante 

com a apresentação do laudo.

3) Com a juntada do laudo da avaliação, oportunize a manifestação das 

partes, não havendo impugnação intime-se o Sr. Leiloeiro já nomeado nos 

autos para designação de data da hasta pública do bem.

Caso contrário, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 49250 Nr: 6336-39.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR RUIZ MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA 

JÚNIOR - OAB:11785/MT, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525, 

MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/mt

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos, por 

impossibilidade jurídica do pedido, em razão da decretação da falência da 

parte executada.

Isto porque, compete ao juízo universal da falência os atos expropriatórios 

dos bens do falido, logo a parte exequente deverá requerer a habilitação 

do seu crédito, caso este não tenha sido relacionado na falência.

Consigno, ainda, que embora a penhora tenha ocorrido há vários anos, 

hodiernamente, este juízo encontra-se impedido de decretar a 

expropriação dos bens da parte executada, pois tais atos devem ser 

realizados junto ao juízo falimentar.

Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 43350 Nr: 320-69.2008.811.0040

 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: RADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, ROBERTA BASSO CANALE - 

OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a

 VISTOS.

1.) Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA promovida por RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de JUAREZ ANTÔNIO 

SCHEFFEL, a ser processada por arbitramento, na lição do artigo 509, 

inciso I, NCPC.

2.) Considerando que o credor já apresentou os seus cálculos e 

documentos, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, na forma do art. 510 do NCPC. Não havendo impugnação, 

desde já, resta homologado o cálculo apresentado. Havendo impugnação, 

tornem os autos conclusos.

3.) Sem prejuízo, INTIME-SE a parte devedora para pagamento da verba 

líquida, no prazo de 15 dias, na forma do art. 509, § 1º, c.c. 523 do NCPC.

 CUMPRA-SE.

Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito,

 em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97069 Nr: 9069-36.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLÍNIO ZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SECCHI, JANISCE APARECIDA BOSO 

SECCHI, JOSÉ EDEMIR GUARESCHI, MARIVETE LODI GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, ELIANE RITA POTRICH - OAB:7777/MS, JOICE 

WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10.483, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT, 

VINICIUS BERTOLO GONÇALVES - OAB:20776-E

 VISTOS.

Considerando o teor do v. acórdão prolatado pela 4ª Câmara de Direito 

Privado do Eg. TJ/MT, cumpra-se a determinação retro.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, 07 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 5384-55.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO STEFANO BOGORNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 Vistos.

Diante do Ofício n° 684/2018 – 1ª PJCS/MPE/MT, onde se nota a 

impossibilidade de comparecimento da Promotora de Justiça, necessário 

se faz a readequação da pauta razão pela qual redesigno a audiência 

para o dia 16 de março de 2019, às 14:30 horas, permanecendo 

inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45788 Nr: 2711-94.2008.811.0040

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFORTE COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

AÇÃO DE DEPÓSITO para CONDENAR a requerida NUTRIFORTE 

COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA a entregar ao autor, no prazo de 24 

horas, o bem descrito na inicial – TRATOR, MARCA VOLVO, MODELO NL 

12 360 4X2T EDC, ANO MODELO 1998/1999, COR AZUL, CHASSI Nº 

9BVN5A7A0WE666931 – ou pagar o valor atualizado da dívida, que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da 

ação, acrescido de juros de 12% ao ano, nos termos dos artigos 405, 406 

e 407 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Ressalto que, não 

havendo a devolução da coisa ou o pagamento voluntário da dívida, por 

não ser mais possível a prisão civil do devedor (Súmula Vinculante 25 – 

STF), poderá o autor utilizar do procedimento de cumprimento de sentença 

como mecanismo processual para receber seu crédito.Condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% do valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e 

artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.Translade-se cópia da 

presente decisão para os autos principais.Transitada em julgado esta 

sentença, arquive-se. Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso - MT, 05 de 

novembro de 2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105138 Nr: 8205-61.2013.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, GUIOMAR ATAIDE, LFAC, KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO COLVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865/, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A, Silvio Borges - 

OAB:19.374

 VISTOS.

1) Considerando que o imóvel indicado às fls. 161/163 encontra-se em 

nome de terceiro (“Colonizadora Feliz Ltda.” – fls. 164), e não em nome da 

parte executada (Plinio Colvero), mostra-se inviável o acolhimento do 

pedido de penhora.

2) Renove-se a intimação da parte exequente para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, manifeste-se em prosseguimento ao feito, requerendo as 

medidas satisfativas pertinentes, de acordo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 05 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

 em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115316 Nr: 6599-61.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MOLAS VAES, MARIA APARECIDA BATISTA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR HANEL, NOEL CARDOSO DE 

OLIVEIRA, ZIBETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 VISTOS.

As partes Diego Molas Vaes, Maria Aparecida Batista de Souza e ZIBETTI 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA às fls. 455/458 

apresentaram petição conjunta de acordo, na qual informam que se 

compuseram amigavelmente, sendo desnecessária a anuência dos 

requeridos Waldemar Hanel e Noel Cardoso de Oliveira, visto que “o 

pagamento em questão abrange a todos os requeridos envolvidos” (sic).

Ocorre que, considerando a existência de sentença de mérito publicada 

às fls. 425/432, e considerando ainda que os requeridos Waldemar Hanel 

e Noel Cardoso de Oliveira são patrocinados por advogado distinto (Dr. 

Éricson César Gomes), tenho por indispensável sua anuência ao acordo 

firmado, mormente porque se encontra aberto prazo recursal contra a 

sentença condenatória.

Desta feita, intimo o advogado Dr. Éricson César Gomes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sua anuência ou não aos termos do 

acordo juntado às fls. 455/457, advertindo-o de que sua inércia será 

interpretada como anuência tácita.

 Sorriso - MT, 05 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99392 Nr: 2009-75.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FORNARI MATESCO - 

OAB:10.168, ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:10.168/MT, ERIKA MORAES DE LIMA - OAB:17530/O, FERNANDO 

TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.) Na forma dos artigos 110, 313, § 2º, inciso II, e 687/692 do CPC, recebo 

o pedido de habilitação dos sucessores do falecido José Custódio da 

Silva. Em prosseguimento ao feito, determino a intimação da parte adversa, 

na pessoa de seus advogados constituídos, para se pronunciar, no prazo 

de 05 dias, conforme determina o art. 690 do CPC.

2.) Não havendo impugnação, desde já fica deferida a habilitação dos 

herdeiros indicados, procedendo-se as anotações pertinentes junto ao 

Sistema Apolo-TJMT, inclusive com a emissão de nova etiqueta para a 

capa dos autos. Na sequência, intime-se a parte interessada para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 15 dias, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

3.) Havendo impugnação, voltem conclusos para deliberação.

Cumpra-se.
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Sorriso/MT, 05 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111776 Nr: 3750-19.2014.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Brusque do Xingu Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO MANUTENÇÃO DE SILOS E 

SECADORES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI RIBEIRO - OAB:4314-A, 

FABIANI ROCHA GUEDES - OAB:16.557 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000607-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA SALETE SANTOS MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - 014.705.199-17 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

SIRIO PINHEIRO DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestarem no prazo legal.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137031 Nr: 9106-58.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUALL INFORMATICA LTDA, ADEMIR LIMA 

DOS SANTOS, MARCELO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DUALL INFORMATICA LTDA, CNPJ: 

08209658000110. 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: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de DUALL 

INFORMATICA LTDA, ADEMIR LIMA DOS SANTOSE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5183/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 23.321,34 - Valor Atualizado: R$ 23.321,34 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD, INFOJUD e 

SIEL.Ingressando o endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se 

o ato obstado.Do contrário, caso o requerido não seja localizado, CITE-SE 

POR EDITAL.Transcorrido o prazo sem resposta, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias.Não 

indicados bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O FEITO PELO PRAZO 

DE 01 ANO, devendo ser a autora intimada.Não havendo 

manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de suspensão, 

determino o ARQUIVAMENTO dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os 

quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 

3º do art. 40 da LEF.Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 18 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 132101 Nr: 6432-10.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEM RUA COITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA FELIX DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 191-192, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99299 Nr: 1915-30.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando o acordo de fls. 117-129, homologo os cálculos de fls. 118 

e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a 

expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 81816 Nr: 671-37.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14601-A, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14068 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Vistos/BG.

Considerando que o exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado às fls.146, homologo-os e determino, após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$ 1.200,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Efetuado o pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 92675 Nr: 4261-85.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ILDA QUIRINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado às fls.154-vº, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$ 440,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Efetuado o pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119642 Nr: 10210-22.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 84-85, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 116528 Nr: 7514-13.2014.811.0040

 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: ERIVELTON TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, o 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: É anômalo o uso de 

embargos declaratórios com a finalidade de, sob alegada existência de 

omissão, pretender que as conclusões do novo julgamento da causa 

sejam alinhadas 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 01.08.12). Posto isso, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão 

invectivada em sua integralidade. Restabeleça-se a contagem do prazo 

recursal. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 89481 Nr: 1076-39.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA MELO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13.540/MT, MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando a informação de fls. 253, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se, mediante as baixas e 

cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105281 Nr: 8355-42.2013.811.0040

 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: ORLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, NATTAN 

CHAVES DE OLIVEIRA, ANA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 224-226, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004923-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELI CRISTINA MENDES SHIGUEMATSU (REQUERIDO)

MARIO TEIJI SHIGUEMATSU (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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:20 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: 1004926-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN ALVES JUVENCIO 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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:30 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: 1004927-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALMEIDA MALAKOSVSKI (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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:40 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004928-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALMEIDA MALAKOSVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:50 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004929-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALMEIDA MALAKOSVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 11:00 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004931-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES DOS SANTOS (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 20 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004933-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLINE PASQUALI (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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 11:30 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: 1004941-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALCANTARA 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 20 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: 1000093-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL CARDOZO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000093-47.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020010-98.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ LISBOA RODRIGUES (REQUERENTE)

JOYCE KARLA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8020010-98.2015.811.0040 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 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. 

15494147), requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000132-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTOS PEREIRA VENEZIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (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))

 

Processo: 1000132-78.2016.8.11.0040 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, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004947-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BLASIUS (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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:00 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010535-55.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PIRES DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010535-55.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004949-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO PEDROZO DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (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))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000844-68.2016.8.11.0040 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 executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, 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 CPC. 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. 

Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003175-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RAIMUNDO DOS SANTOS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003175-23.2016.8.11.0040 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 executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, 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 CPC. 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. 

Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MADALENA DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1000091-14.2016.8.11.0040 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, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERNANDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (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: 1000516-41.2016.8.11.0040 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, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003150-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA CONCEICAO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003150-10.2016.8.11.0040 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, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000735-20.2017.8.11.0040 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. 

16428095), requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002025-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI NUNES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002025-07.2016.8.11.0040 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, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004953-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE CAMPOS (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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:50 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010474-68.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA SILVEIRA SILVA GNOATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO SILVEIRA GNOATO OAB - SC31003 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010474-68.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004960-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN CESAR PETKOVICZ (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 para 

manifestar-se acerca da certidão do meirinho de Id. 16338128.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIARA RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010062-98.2016.8.11.0040 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, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004969-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE KARLA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

BENEDITA MARCELI SANTANA SANTOS CORDEIRO (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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 15:20 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: 8020053-35.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8020053-35.2015.8.11.0040 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 as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-97.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BM TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA GHELLERE GARCIA MIRANDA OAB - PR76189 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER OAB - PR0049479A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010323-97.2015.811.0040 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 executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, 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 CPC. 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. 

Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010237-92.2016.8.11.0040 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, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001480-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSA CORREA XAVIER (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 
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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 20 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: 8011423-87.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (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: 8011423-87.2015.8.11.0040 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 as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DE SOUSA (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: 1002426-06.2016.8.11.0040 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, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001544-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIEL RODRIGUES DA SILVA (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 20 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: 1001637-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA KASSIEEN SUZIN OAB - MT21722/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001637-70.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS STUANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAURO JOSÉ BREIER (TESTEMUNHA)

POLICIAL MILITAR EDMUNDO LOPES VELOSO (TESTEMUNHA)

 

Processo: 8010626-77.2016.8.11.0040 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, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001545-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEY FELISBINO (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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 16:50 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. E ainda, para informar aos autos, endereço atualizado da parte 

reclamada, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006341-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA PINTO RIBEIRO CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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))

 

Processo: 1006341-29.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011174-73.2014.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE OLIVEIRA DUTRA (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))

 

Processo: 8011174-73.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006694-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINELZA SOUSA COSTA (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))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006694-69.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003686-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (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))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003686-21.2016.8.11.0040 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, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004997-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AMBROSINO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico 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 20 de FEVEREIRO de 2019, às 17:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000651-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DE ALCONCHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

DENISE DE ABREU E SILVA OAB - MT0019309A-B (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

DIEGO FREDERICO BIGLIA OAB - RS54239 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000651-53.2016.8.11.0040 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, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004912-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (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))

 

Processo: 1004912-27.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005005-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS JANKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 17:30 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: 8010387-44.2014.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI RECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010387-44.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011147-90.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL FRANCISCO DA SILVA (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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 17:40 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. Intimo ainda, para apresentar aos autos, endereço atualizado da 

parte reclamada, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011695-57.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA TEIXEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A A DE OLIVEIRA COSMETICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8011695-57.2010.8.11.0040 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, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO FIEDLER (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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 17:50 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. INTIMO AINDA, para informar aos autos, endereço atualizado da 

parte reclamada, no prazo de 05 dias, tendo em vista o retorno da missiva 

sem o devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES PERLA (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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 18:00 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. Intimo ainda, para informar aos autos, endereço atualizado da parte 

reclamada, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005026-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOCENTER SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO 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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 18:10 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: 1003707-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003707-60.2017.8.11.0040 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 executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, 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 CPC. 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. 

Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006329-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006329-15.2017.8.11.0040 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 

(cinco) dias, manifeste-se acerca do valor depositado nos autos (ID. 

16221062), requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005027-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIANA VICCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 18:20 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: 1004576-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MANOEL DE ARAUJO (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))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004576-23.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005031-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CEZAR DA SILVA (REQUERENTE)

C. F. AGRO PESCA PET SHOP LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANEO PAULO SCHNEIDER (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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 18:30 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: 1000278-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE THAIS DESSBESELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA POLETO CAIXETA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000278-51.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 16129393, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002883-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (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: 1002883-04.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005035-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MIGUEL AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 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 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 18:40 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO MUNIZ SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))
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Processo: 8010398-05.2016.8.11.0040 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 NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca do valor depositado nos autos (ID. 

16281024), requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000893-75.2017.8.11.0040 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 executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, 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 CPC. 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. 

Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-96.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8011306-96.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011138-94.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA CHAVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8011138-94.2015.8.11.0040 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 as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004447-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEINI REBELATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004447-18.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004537-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA MARQUES DA SILVA (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))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004537-26.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006579-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAVITAS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006579-14.2018.8.11.0040 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 reclamante(advogado) de que foi designado o 15 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 17:20HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002852-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINEDE DA SILVA BATISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002852-81.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005053-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 27 de FEVEREIRO de 2019, às 08:30 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: 1003539-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA JARCZEWSKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHENET E CHENET LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003539-92.2016.8.11.0040 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, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004180-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINALVA SILVA DA CONCEICAO (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004180-46.2017.8.11.0040 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 executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, 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 CPC. 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. 

Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006574-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1006574-89.2018.8.11.0040 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 reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 15:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006574-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1006574-89.2018.8.11.0040 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 reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 15:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010752-64.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLINE ROTH BRUCKMANN (EXECUTADO)

ALAN ISIDORIO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010752-64.2015.8.11.0040 Exequente: COLEGIO VINICIUS DE MORAES 

LTDA - EPP Executado: ALAN ISIDORIO NETO e outros Vistos etc. 

Inicialmente, procedam-se as retificações necessárias para exclusão do 
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reclamado ALAN ISODORIO NETO do polo passivo, ante a homologação da 

desistência em relação a ele (Num. 12804770). No mais, em atendimento 

ao pedido de Num. 16151740 foi implementada ordem de bloqueio via 

BACENJUD no dia 07/11/2018, sendo que o processo aguardava a 

resposta da ordem para lançamento da decisão correlata e devolução à 

secretaria. Porém, nesta data, antes da juntada do detalhamento da ordem 

de bloqueio de valores a executada compareceu na secretaria arguindo a 

impenhorabilidade dos valores atingidos (Num.16453355), juntando 

documentos comprobatórios, com o que, passo a análise de tal pedido. A 

executada juntou prova cabal acerca da impenhorabilidade, consistente 

em extrato bancário que indica o recebimento do salário no dia 01/11/2018 

(Num. 16453358), com a perfectibilização de penhora via BACENJUD no 

dia 08/11/2018. Nesta toada, por se tratar de verbas salariais, de rigor o 

reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV, do 

NCPC, com a imediata liberação dos valores à executada, nos moldes 

pleiteados, providência implementada nesta data, consoante extrato 

anexo. No mais, restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o 

pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida 

RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) 

VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, 

lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. 

Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da 

penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse 

sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, 

ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE 

a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na 

forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), 

intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002899-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA (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))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002899-21.2018.8.11.0040 Reclamante: JOAO FERREIRA Reclamado: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Consigne-se que o pedido de desistência, para ter o condão de dispensar 

o pagamento de custas, deve anteceder a solenidade da audiência. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164384 Nr: 195-86.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA LINO SERRA 

TEIXEIRA - OAB:23.145-0, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:13171/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANAINA LINO 

SERRA TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 195-86.2017.811.0040, 

Protocolo 164384, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170308 Nr: 3574-35.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER JUSTINO SIPRIANO, SILVESTRINA 

TERTULIANA NUNES PEREIRA, ROGÉRIO CUNHA SOUZA ou ROGÉRIO DA 

CUNHA SOUZA, KLEITIONARA JANAÍNA DE SOUZA FERREIRA, TIAGO 

CESAR AMARO, BRUNO SILVA NOVAIS, DIONISIO LEAL DOS SANTOS, 

NATALINA RAIMUNDO GONÇALVES, RODRIGO MARCELINO GOMES 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SHARLON WILIAN 

SCHMIDT, para devolução dos autos nº 3574-35.2017.811.0040, Protocolo 

170308, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172857 Nr: 5104-74.2017.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SHARLON WILIAN 

SCHMIDT, para devolução dos autos nº 5104-74.2017.811.0040, Protocolo 

172857, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 164831 Nr: 7247-07.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS, 

IVANILDO BACELAR DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678, TATIANE DE BARROS RAMALHO - 

OAB:13.933/MT

 Vistos etc.

Em razão da manifestação do acusado Marques Willian da Silva Santos na 
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fl. 791v, intime-se a ilustre Advogada Dra. Tatiane de Barros Ramalho, 

OAB-MT n°. 13933, para apresentação das razões recursais.

Após, ao MPE para às contrarrazões, conforme item 3, da decisão de fl. 

789.

Empós, suprida as determinações de fls. 784/784v, remeta-se os autos ao 

Egrégio TJMT.

Às providências, cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 115180 Nr: 6488-77.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMILTON SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAMILTON SILVA COSTA, Cpf: 

28946729856, Rg: 1554337763, Filiação: Rosalina Mota da Silva e João 

Mota da Silva, data de nascimento: 29/07/1979, brasileiro(a), natural de 

Itambé-BA, solteiro(a), técnico em agropecuária, Telefone 66-3544-1666. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE denunciada, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, PARA informar a este Juízo o 

número de conta para restituição do valor da fiança depositada nestes 

autos.

Despacho/Decisão: De efeito, tomando-se em consideração que 

subsistem, no âmbito do inquérito policial, indícios satisfatórios, que detém 

a capacidade de demonstrar a autoria e materialidade da prática da 

infração penal, e que materializam a existência de justa causa para a 

acusação —também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, e dado a tipicidade, em tese, dos fatos descritos na 

proposta acusatória, RECEBO a denúncia oferecida em desfavor de 

Jamilton Silva Costa, como incurso nas sanções previstas no art. 306 da 

Lei nº. 9.503/1997. Distribua-se, registre-se e autue-se como ação 

penal.Proceda-se à citação do acusado, mediante a expedição de 

mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à 

acusação, registrando-se de forma expressa que, na hipótese de inércia, 

será realizada a nomeação de defensor dativo, para efetivação da defesa 

técnica [art. 396 ‘caput’ e art. 396-A, § 2.º, ambos do Código de Processo 

Penal]. INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que 

visam a requisição de informações, dirigidas à órgãos/repartições 

públicas, com o intuito de obter folha/certidão de antecedentes criminais 

em nome do réu.O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma 

genérica e não-individualizada, a deferir a realização de diligências, 

pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade 

efetiva de sua intermediação, por intermédio da exposição de justificativa 

concreta que demonstre a existência de dificuldade ou obstáculo 

instransponível para a concretização do ato, através da 

utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª 

Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª 

Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no 

REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o 

quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese ‘sub judice’.D’outra banda, com 

relação ao requerimento que visa à obtenção de certidão, elaborada pelo 

Cartório da Quinta Vara Criminal, como forma de concretizar a 

aplicabilidade do direito de certidão [art. 5.º, inciso XXXIV, alínea ‘b’ da 

CRFB/88], que se circunscreve ao critério da territorialidade — e, portanto, 

não se contrapõe à ideia-proposição de que, devido ao poder requisitório 

do Ministério Público, a intervenção do Poder Judiciário, para efeito de 

obtenção de certidões de antecedentes criminais e informações, dirigidas 

a repartições públicas e entidades privadas, somente se justifica quando 

demonstrada a impossibilidade de realização da diligência por meio próprio 

—, ORDENO que a escrivania expeça certidão de antecedentes criminais 

circunstanciada em nome do réu, fazendo consignar que a certidão 

deverá especificar a data do fato delituoso e recebimento da denúncia, 

detalhando a capitulação legal, os termos da condenação (dispositivo 

legal, pena imposta, modo inicial de execução) ou da absolvição, a data do 

trânsito em julgado da sentença penal, a data da extinção de punibilidade 

ou a data do cumprimento ou da extinção da sanção penal, na forma do 

que dispõe o item 7.17.1.2 da CNGCGJ/TJMT.Intimem-se. Notifique-se o 

Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DORACY SOARES DA 

SILVA, digitei.

Sorriso, 09 de novembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101225 Nr: 4067-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 Processo: 4067-51.2013.811.0040 (código 101225)

VISTO/MV

Considerando o aditamento da denúncia contido às fls. 629/633, concedo 

prazo de 05 (cinco) dias para defesa apresentar manifestação.

Após a conclusão imediata, para fins do disposto no artigo 384, § 2.º, do 

CPP.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137575 Nr: 9426-11.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, 

Josiane Pereira de Souza - OAB:18602, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089-A, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Carta Precatória n.º 9426-11.2015.811.0040 (Código 137575)

VISTO/MV.

Considerando a petição da defesa de fls. 433, para o interrogatório do réu 

e oitiva da testemunha arrolada designo o dia 13/02/2018 Às 17:30 horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247282 Nr: 14605-07.2017.811.0055

 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: NADIA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. R. SANTANA CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 
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no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante, porém, com a ressalva 

de que, onde se lê: “ACOLHO em parte”, deve-se ler: “ACOLHO 

INTEGRALMENTE”, pois versa sobre erro material e deve ser prontamente 

corrigido, conforme permite o artigo 494 do CPC.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224751 Nr: 14055-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BERNARDO DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, nos sistemas Renajud e Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64654 Nr: 6142-28.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO, ESPOLIO DE SERGIO 

EVARISTO VARNIER, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222/GO

 Vistos.

Considerando o caráter infringente dos embargos de declaração de fls. 

656/661, INTIME-SE a parte embargada para manifestar no prazo de 5 

dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158107 Nr: 6703-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA AGRICOLA COMERCIO DE 

MAQUINAS E PEÇAS AGRICOLAS ME, ELTON MARCOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do 

art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.Por isso, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver.P.I.C.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.: 122428 Nr: 1465-47.2010.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA NOVAIS GIMENES ME, JORGE 

ALBERTO GRAUNKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, 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.: 147728 Nr: 7555-03.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURÍPEDES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LUIZ FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Vistos.

EURÍPEDES DE FREITAS ingressou com a presente demanda em face de 

CARLOS LUIZ FIDELIS, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 294/295).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 294/295, 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. 294/295, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

Custas “pro rata”, na forma do § 3º do art. 90 do CPC, contudo, 

suspensas na forma do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que DEFIRO a 

gratuidade da justiça pleiteada à fl. 56-verso pela parte executada, e a 

exequente já é beneficiária da justiça gratuita.

Custas e honorários como acordado às fls. 154/155.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (20/08/2019 – 

fl. 294), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, OFICIE-SE ao 

CRI de Tangará da Serra/MT para a baixa da AV-4-/26.363.

No mais, em razão do acordo ora homologado, resta prejudicada a 

audiência designada nos autos.

Por fim, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 254 de 763



 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64369 Nr: 5862-57.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA VIEIRA ALVES, ADAILTON DA 

SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LUCAS VIEIRA 

ALVES - OAB:20716-O, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, CONVERTO o 

bloqueio de fl. 728 em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, 

conforme documentos a seguir juntados.Posto isso, INTIMEM-SE as partes 

em litígio acerca da conversão do bloqueio em penhora.Em seguida, diante 

da conta bancária informada nos autos, a Secretaria de Vara, caso a 

conta bancária seja de titularidade do digno advogado e não se trate 

apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá certificar se 

(a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar quitação e, na 

hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a procuração fora 

lavrada por instrumento público. Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE 

alvará como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC.No 

entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências 

elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito 

principal, ser expedido em nome da própria parte.Suprida a falha, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, 

da CNGC. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao 

débito principal, alvará em nome da própria parte.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.No mais, PROMOVA-SE a intimação do autor Adailton da Silva 

Alves, na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC, no endereço indicado à fl. 

738.Se inexitosa a diligência acima, INTIME-SE por edital.PROMOVA-SE, 

ainda, a intimação da autora Marcilene Aparecida Vieira Alves, na forma 

do artigo 450, § 3º, da CNGC, por edital.Por fim, CONCLUSOS para a 

extinção da execução.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 59397 Nr: 1027-26.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA HOFFMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a petição de fl. 278, não há o que se falar em levantamento 

do valor bloqueado, uma vez que, conforme descrito no ato judicial de fl. 

272, a determinação de bloqueio de ativos alcançou ínfimo numerário, 

razão pela qual já fora liberado.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito, oportunidade em que deverá apresentar 

o cálculo atualizado da dívida.

Caso permaneça inerte, conforme interpretação do artigo 921 do CPC, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo 

de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso 

temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, 

que deverá estar anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

Sem prejuízo das determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

Cartório Distribuidor para promover a retificação na autuação e 

distribuição, uma vez que o feito se trata de execução de título 

extrajudicial.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274181 Nr: 4414-63.2018.811.0055

 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): J. P. A. BORGES & CIA LTDA ME, JOÃO 

PAULO ALDO BORGES, ANA PAULA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A localização da parte demandada, acima de tudo, visa assegurar 

o exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 

Federal e na Justiça Eleitoral. Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do 

CPC, a requisição pelo Juízo de informações sobre o endereço do 

executado nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de 

serviços públicos apresenta-se como pressuposto indispensável para a 

citação editalícia. (...) É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes 

para pesquisa de endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se 

suficientes. Dessa feita, PROMOVA-SE a citação pessoal e demais atos 

executórios, nos termos da decisão de fls. 40/40-verso, dos executados, 

nos seguintes endereços: João Paulo Aldo: (a) Sítio Nossa Senhora 

Aparecida, 100, Gleba Triângulo, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; 

(b) Fazenda Encantado, S/N, Zona Rural, Sapezal/MT, CEP 78.365-000; (c) 

Rua 07, n. 2582-W, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; (d) Rua 16, n. 

998-S, Vila Santa Terezinha, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; Ana 

Paula Borges: (e) Rua Antônio Hortolani, n. 1739 W, Jardim Amélia, 

Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; (f) Rua Piauí, S/N, Gleba Triângulo, 

Zona Rural, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000 e (h) Corta Vara II, 

Próximo ao posto saúde, Gleba Triângulo, Tangará da Serra/MT, CEP 

78.300-000. Vale dizer que os executados João Paulo Aldo e Ana Paula 

Borges deverão ser citados em nome próprio e em nome da empresa. 

Após, com o resultado das diligências, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. EXPEÇA-SE o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214960 Nr: 5987-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO DIAVAN NETO - 

OAB:6450/MT

 Vistos.

Diante do conteúdo das petições de fls. 802/804 e de fls. 810/810-verso, 

além dos documentos de fls. 805/808, INTIMEM-SE os terceiros 

adquirentes (R-13.13.893 - fls. 807-verso/808), no endereço ali indicado, 

para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre as aludidas petições e 

documentos, mormente no que tange à alegação de fraude à execução.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246385 Nr: 13882-85.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em suma, certa ou não a compreensão fática/jurídica lançada na decisão, 

como não se depara com quaisquer dos vícios a que se refere o art. 1.022 

do CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim pretendido.Ante o 
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exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no mérito, 

DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da parte embargante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 54691 Nr: 4278-86.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO CALABRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR TABAJARA PINTO, CLOVIS RODRIGO 

DO VALE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5.079-B, Augusto Barros de Macedo - OAB:7667, EDUARDO 

FONSECA VILLELA - OAB:9.973

 Vistos.

Luis Fernando Calabria opusera os embargos declaratórios de fls. 

302/304-verso em face da decisão de fls. 299/300.

Pois bem.

É cediço que a omissão se configura com a falta de manifestação 

expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado 

nos autos em relação ao qual o magistrado deveria se manifestar, mas 

não o faz.

Já a contradição se configura quando os termos de uma decisão se 

mostram inconciliáveis, como entre a fundamentação e a decisão.

A obscuridade, por sua vez, se configura quando há falta de clareza do 

ato. Quando a decisão for ininteligível, incompreensível, ambígua e capaz 

de despertar dúvida no leitor.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE 

MULTA COM BASE NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento 

obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de 

algum ponto. Admite-se, por construção jurisprudencial, também a 

interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 2. "A 

omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela 

existente em face dos pontos em relação aos quais está o julgador 

obrigado a responder; enquanto a contradição que deveria ser arguida 

seria a presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre 

este e o acórdão recorrido. Já a obscuridade passível de correção é a 

que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza, o que 

não se constata na espécie." (EDcl no AgRg no REsp 1.222.863/PE, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011) 3. Embargos 

manejados com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a 

causa já devidamente decidida. 4. O caráter manifestamente protelatório 

dos embargos de declaração enseja a aplicação da multa prevista no 

artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de 

declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (EDcl no AgRg no AREsp 

141.028/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/09/2012, DJe 27/09/2012) (negrito nosso)

Não custa ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso 

de fundamentação vinculada, conforme faz ver recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO 

VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada 

às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo 

CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de 

existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não 

se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao 

aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima 

descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas 

hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente 

fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os 

argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu 

convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete 

a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de 

embargos de declaração, ainda que manejados para fins de 

prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao 

Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, 

DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 

713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016) (negrito nosso)

Firmada essa premissa, a decisão se mostra absolutamente inteligível. Não 

há contradição interna (contradição externa não é hipótese de embargos). 

E, ainda, foram utilizados os fundamentos suficientes para se chegar à 

conclusão ora impugnada.

 Ou seja: o que se vê é que a parte embargante contrapõe-se aos 

fundamentos adotados na decisão com outros argumentos, sendo certo 

que, em tal situação, o que se mostra é a irresignação quanto ao resultado 

obtido, e não matéria a ser tratada no bojo do citado recurso.

Veja-se que a parte embargante pretende que, muito embora a conversão 

das sacas de soja observe a data do pedido, como expressamente ficou 

decidido pelo juízo “ad quem”, bem como que a partir dali incida a correção 

monetária pelo INPC, os juros moratórios e a multa devem observar a data 

do primeiro dia do inadimplemento, ou seja: 01/06/2004. Porém, tal situação 

jurídica não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração. 

Afinal, por tal recurso, não se abre a possibilidade de reavaliar a decisão, 

mas de corrigir omissões, contradições e obscuridades, o que não é o 

caso, como já assinalado.

Se procedente a alegação da parte embargante, tratar-se-ia de 

contradição entre o que fora decidido e o que consta dos autos, o que se 

denomina de contradição externa e, como tal, não é passível de ser 

suprida por meio do vertente recurso.

Em suma, não se depara com a existência de quaisquer dos vícios 

elencados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR 

AJUIZADA COM BASE NO ART. 4º, DA LEI Nº 7.347/85. EXTINÇÃO DO 

FEITO. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. - Nos termos do art. 1.022 do 

CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para 

(i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de 

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

requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material. - No caso, os 

embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e 

rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questão já 

apreciada e decidida de forma fundamentada, qual seja, a inaplicabilidade 

da remessa necessária à sentença que extingue, sem resolução de 

mérito, a ação cautelar ajuizada com base no art. 4º da Lei nº 7.347/85 

(Lei da Ação Civil Pública). - A contradição remediável por embargos de 

declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, o recurso 

integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se 

revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in 

judicando. - No ponto, observa-se que o precedente invocado (AgRg no 

AREsp 445516/MG) tratava de hipótese na qual houve, na origem, 

julgamento conjunto da ação cautelar preparatória de ação civil pública e 

do processo principal de conhecimento, com a prolação de sentença 

única, em face da qual a parte interessada interpôs um único recurso de 

apelação, atacando os fundamentos declinados para ambos os feitos (o 

cautelar e o de conhecimento). Logo, nessa hipótese específica, o 

Tribunal a quo ratificou a extinção do processo cautelar com resolução de 

mérito, considerando ter ocorrido também o julgamento da ação principal e 

o acolhimento da respectiva pretensão; situação, a toda evidência, distinta 

daquela debatida nos presentes autos. - Mesmo quando tenham por fim o 

prequestionamento, os embargos de declaração devem se embasar em 

uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/15. - Dispositivos de lei 
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suscitados pela parte embargante que se consideram incluídos no 

acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025 do CPC/15. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS”. (Embargos de 

Declaração Nº 70078119088, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 28/06/2018) 

(negrito nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO. No exame da prova dos 

autos o julgador é detentor do livre convencimento, não se prestando os 

embargos de declaração para, sob a suposição de omissão, instigar nova 

apreciação ou um aprofundamento da argumentação”. (TRT-7 - ED: 

12280520105070013 CE 0001228-0520105070013, Relator: ROSA DE 

LOURDES AZEVEDO BRINGEL, Data de Julgamento: 28/09/2011, Primeira 

Turma, Data de Publicação: 14/10/2011 DEJT) (negrito nosso).

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.

CUMPRA-SE a decisão de fls. 299/300.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1446 Nr: 146-69.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): ADEMIR PAYO GARCIA, Elidio Domingos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Diante dos documentos de fls. 294/307, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem, oportunidade em que a parte executada deverá, ainda, 

manifestar sobre a petição e documentos de fls. 287/291-verso, mormente 

no que se refere à alegação de fraude.

No caso de inércia da parte exequente, INTIME-SE na forma do artigo 485, 

§ 1º, do CPC.

No ponto, considerando o contido à fl. 313, na forma do artigo 186, § 2º, 

do CPC, a parte executada deverá ser intimada pessoalmente.

Em havendo manifestação da parte executada, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, exercer o contraditório.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148662 Nr: 8567-52.2012.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI PAULO CRESTANI, DARCI CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ABILIO IVO SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO LUIS CADORE 

FOLETTO - OAB:59910/RS, LUCIANA CADORE FOLETTO - OAB:OAB/RS 

66.944

 Firmada essa premissa, a bitola da sentença é a pretensão externada na 

exordial e não a resposta. Logo, não se pode falar em julgamento “extra 

petita”, uma vez que a parte embargante compara o que fora decidido com 

o que consta da resposta, passando ao largo qualquer confrontação com 

a exordial. Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, 

porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222466 Nr: 12052-21.2016.811.0055

 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: RAIMUNDO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINODET PROD. DE LIMPEZA LTDA EPP, 

BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16034-A-MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT: 6813

 Autos n. 12052-21.2016.811.0055 (Código: 222466)

Vistos.

O feito já fora saneado e os pontos controvertidos já foram fixados, 

conforme decisão de fls. 268/270.

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das 

partes.

Logo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06.02.2019, 

às 14h00min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 15 dias, e, se não houver inovação, deverão ser intimadas as 

testemunhas já arroladas (fl. 11 e fl. 69-verso).

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

No ponto, na forma do artigo 455 do mesmo Código, a intimação das 

testemunhas ficará a cargo do respectivo advogado da parte.

No mais, EXPEÇA-SE alvará do valor referente aos honorários periciais 

depositados às fls. 301/302, relativo à cota-parte dos demandados, 

observando-se a conta bancária indicada pelo perito à fl. 294.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281378 Nr: 10129-86.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILDO FEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILTON LUIZ DOS SANTOS, MARCIA 

CRISTINA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA - 

OAB:25174/O, MARCO ANTONIO DE SOUZA - OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEANDRO 

LEONARDO FIGUEIRO - OAB:14035/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos n. 10129-86.2018.811.0055 (Código: 281378)

Vistos.

Nos termos do art. 357 do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas, analisando as questões prévias.

De proêmio, a parte autora afirma estar impossibilitada de apontar a 

relação dos gastos de coparticipações com seu plano de saúde, pagos 

pelo tratamento das lesões sofridas no acidente em comento, para fins de 

comprovação de seus danos materiais, uma vez que a empresa teria 

negado a sua entrega, razão pela qual requer a expedição de ofício à 

Unimed/Cuiabá para que apresente os referidos valores.

Todavia, apesar de alegar referida impossibilidade, o autor não juntou aos 

autos qualquer elemento de convicção em tal sentido, não havendo 

qualquer evidência de ter formulado referida solicitação e, mais do que 

isso, que fora recusada.

Assim, o “ônus probandi” é de quem suscita a pretensão, não havendo 

dúvidas acerca da impropriedade do envio de ofício para realização de 

diligência no caso em exame, já que tal incumbência é da parte e pode ser 

por essa executada sem qualquer dificuldade.

 Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE 

VIDA - LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DE TESTEMUNHA - EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS DO JUDICIÁRIO - ESGOTAMENTO 

DAS DILIGÊNCIAS - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NÃO 

CABIMENTO. A expedição de ofícios a repartições públicas, bem como a 

empresas privadas, caracteriza-se como medida excepcional 

condicionada à comprovação de que a parte que requereu a medida tenha 

esgotado todas as diligências que estão ao seu alcance para a 

localização da testemunha. Não havendo nos autos provas de que a parte 

agravante realizou todas as diligências possíveis e necessárias à 

localização da testemunha, deve-lhe ser indeferido o pedido de expedição 

de ofícios a diversas entidades.” (TJ-MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de 

Julgamento: 24/09/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL) (negrito 

nosso)
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Dessa forma, não incumbe ao Juízo a produção de prova que se encontra 

plenamente ao alcance da parte que a requereu, de modo que INDEFIRO o 

pleito correlato.

Adiante, pretendem os demandados a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

 A Constituição Federal de 1988 no seu art. 5º, inciso LXXIV, ao assegurar 

o benefício da justiça gratuita, condicionou o seu deferimento àqueles que 

comprovem a insuficiência de seu recurso. Neste contexto, cabe ao 

magistrado, caso a caso, valorar a necessidade do beneplácito.

 Ademais, vale registrar que o deferimento do benefício da gratuidade 

judiciária é suportado por toda sociedade, ao passo que o que se quer é 

conceder o benefício àqueles que realmente necessitam, sob pena de 

tornar a exceção em regra.

No caso em questão, a demanda Marcia Cristina Costa dos Santos afirma 

que não possui recursos para custear a demanda, porém é proprietária de 

03 veículos, dentre eles: 01 GM/S 10 RODEIO Díesel, como se vê na 

pesquisa “Renajud”, a seguir juntada. Ou seja: não se amolda ao conceito 

de hipossuficiente.

Depois, em consulta ao sistema “Renajud”, também a seguir juntada, é 

possível verificar que, muito embora o documento de fl. 105, “a priori”, 

indique a diminuição de rendimentos da empresa de propriedade da 

demandada Marcia Cristina Costa dos Santos, a empresa em questão é 

proprietária de outros 02 veículos, dentre eles: FIAT/STRADA FIRE FLEX.

De outro lado, o demandado Nailton Luiz dos Santos afirma ser proprietário 

da empresa Marmoraria Pedra Azul, inscrita no CNPJ sob n. 

14.512.525/0001-10, e que referida pessoa jurídica esteve inativa no 

período de 01.12.2017 e 31.05.2018, todavia, ao contrário do alegado, a 

empresa permanece ativa, como se colhe da pesquisa no site da Receita 

Federal .

Daí exala uma situação financeira incompatível com o quadro descrito no 

artigo 98 do CPC. Não custa dizer que não se reclama vida abastada para 

o indeferimento da justiça gratuita, mas que a situação pessoal do litigante 

permita arcar com as despesas processuais, no seu sentido lato, sem 

prejuízo de subsistência, exatamente como se dá na espécie. Repita-se: 

não se está dizendo que o autor seja abastado financeiramente, mas que, 

para o deferimento da justiça gratuita, é preciso se verificar a 

hipossuficiência econômica que não se visualizou no caso em questão.

Logo, diante do cenário delineado, como não se vislumbra hipossuficiência 

momentânea ou perene dos demandados.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita aos demandados.

Ainda, a parte autora, à fl. 127, pugnou pela aplicação da multa prevista do 

§ 8º do art. 334 do CPC, uma vez que, realizada a audiência de 

conciliação, restou registrada somente a presença da parte autora, como 

se vê à fl. 81/82.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 334, “caput”, que o 

demandado deverá ser citado no prazo mínimo de 20 dias antes da 

audiência designada. Assim, verifica-se que o interregno entre sua 

citação e realização da solenidade apontada não guardou respeito ao 

prazo legal.

No vertente caso, verifica-se que ambos os demandados foram citados 

em 24.07.2018, conforme se vê à fl. 80-verso, sendo que a solenidade da 

audiência designada aconteceu em 09.08.2018.

Portanto, tendo em vista que a parte demandada não fora citada em tempo 

oportuno, não pode ter a sua ausência considerada como injustificada.

Por isso, INDEFIRO o pleito.

Por último, a parte demandada alega em sua contestação (fls. 91/96) que a 

causa do acidente não fora a conduta perpetrada por si, mas sim da 

deficiência de sinalização da via pública de tráfego do local do acidento, 

razão pela qual pleiteia a litisdenunciação do Município de Tangará da 

Serra/MT.

Contudo, não há que se falar em denunciação da lide ao Município de 

Tangará da Serra/MT, uma vez que apontar o denunciado como o único 

responsável pelos danos pleiteados na demanda distancia-se do objetivo 

do instituto, sendo certo que a denunciação não constitui forma de 

correção da legitimidade “ad causam”, notadamente quando pretende 

transferir ao denunciado a responsabilidade imputada pela parte autora.

Nessa senda, o Município de Tangará da Serra/MT não se apresenta como 

garante próprio da parte demandada. Na verdade, é apontado como o 

responsável pelo sinistro. Logo, não seria caso de litisdenunciação, como 

já se decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PEDIDO 

PARA QUE SE DENUNCIE À LIDE O QUE A PARTE RÉ ENTENDE SER O 

CULPADO PELO ACIDENTE. INVIABILIDADE. A denunciação da lide não é o 

instituto apropriado para integrar-se ou substituir-se o polo passivo da 

ação, para o efeito de ser atribuída a responsabilidade ao sinistro àquele 

que não foi demandado pelos autores e pela razão de a ré entender seja 

ele o efetivo causador dos danos - a respeito, é este o fundamento do 

pedido de litisdenunciação. O pedido da agravante, baseado no art. 70, III, 

do Código de Processo Civil, não se coaduna com o dispositivo citado, que 

dispõe A denunciação da lide é obrigatória: (...); III - àquele que estiver 

obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o 

prejuízo do que perder a demanda. Nestes termos, é caso de ser 

desprovido o agravo de instrumento. PROVIMENTO NEGADO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70059145862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 

07/08/2014) (negrito nosso)

Não só por isso, é inadmissível a denunciação da lide quando baseada em 

fundamento novo, isso porque a demanda inicial é fundada em 

responsabilidade civil de natureza subjetiva, onde impera a demonstração 

de culpa do agente imputado, enquanto que a denunciação à lide pleiteada 

funda-se em responsabilidade do Poder Público.

A propósito:

“DECISÃO: ACORDAM OS INTEGRANTES DA DÉCIMA CÂMARA CÍVEL DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE DE 

VOTOS, EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO 

DE DENUNCIAÇÃO À LIDE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 70, INCISO III, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA 

DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DO MUNICÍPIO, DE GARANTIR 

OS DANOS SUPOSTAMENTE CAUSADOS POR UMA "BARRICADA DE 

PEDRAS" LEVANTADA PELA RÉ, COM O OBJETIVO DE DESVIAR AS 

ÁGUAS DA CHUVA QUE IRIAM DESEMBOCAR NA OBRA QUE ESTAVAM 

REALIZANDO - TENTANTIVA DA DENUNCIANTE, ADEMAIS, DE 

INTRODUÇÃO DE FATO NOVO, INEXISTENTE NA AÇÃO PRINCIPAL, E DE 

SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE QUE LHE É IMPUTADA, ATRIBUINDO-A 

EXCLUSIVAMENTE AO TERCEIRO QUE VISA DENUNCIAR - 

INADIMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. É inadmissível a 

denunciação à lide do Município de Cianorte, a uma, já que a situação 

alegada pela ré/denunciante, no sentido de que houve falha na rede 

pública de captação de água pluvial, não se amolda na hipótese de 

garantia legal ou contratual, prevista no inciso III, do artigo 70, do Código 

de Processo Civil, a duas, porque ao apontar o denunciado como único 

responsável pelos danos, a denunciante distanciou-se do objetivo do 

instituto da denunciação, que a toda a evidência, não serve para corrigir o 

pólo passivo da demanda, a três, vez que tal modalidade de intervenção 

de terceiros somente deve ser deferida quando prestigiar a celeridade e 

economia processual, sendo de rigor seu afastamento quando importar em 

introdução de fato novo ou discussões outras, inexistentes na demanda 

originária.” (TJ-PR - AI: 14950897 PR 1495089-7 (Acórdão), Relator: Luiz 

Lopes, Data de Julgamento: 09/06/2016, 10ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 1839 12/07/2016)

“RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de trânsito. Buraco na pista. Petição 

inicial instruída com documentos suficientes para a propositura da ação. 

Inépcia não configurada. Denunciação da lide à empresa responsável pela 

conservação da rodovia. Descabida. Ação fundada em responsabilidade 

objetiva e denunciação em responsabilidade subjetiva. Alargamento 

descabido da lide. Responsabilidade objetiva da autarquia estadual. Dever 

de manter as vias públicas em condições seguras de tráfego, adotando 

medidas prontas e necessárias para afastar qualquer fator de risco. 

Danos materiais comprovados. Sem controvérsia quanto ao montante. 

Dano moral configurado. Indenização diminuída para dez mil reais. Recurso 

e reexame necessário providos em parte.” (TJ-SP - APL: 

5671236120098260577 SP 0567123-61.2009.8.26.0577, Relator: Edson 

Ferreira, Data de Julgamento: 09/02/2011, 12ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 28/02/2011)

Logo, uma vez que o pedido não se enquadra nas hipóteses do art. 125 

do CPC, INDEFIRO o pleito de denunciação da lide.

Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas: (a) quais os fatos que 

ocasionaram o acidente; (b) quais eram as condições de visibilidade da 
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pista no momento do acidente; (c) a dinâmica do acidente, tais como: 

velocidade dos veículos envolvidos, dentre outros fatores que possam ter 

influenciado na ocorrência do sinistro; (d) se o veículo conduzido pela 

parte demandada invadiu o cruzamento atingindo o veículo conduzido pela 

parte autora e de quem era a preferencial; (e) se havia sinalização no 

local; (f) se o autor trafegava pela Av. Inácio Bitencourt (MT-358) ou pela 

via perimetral Dr. Antônio Alves Duarte; (g) quais os danos sofridos pela 

parte autora em decorrência do acidente em questão; (h) se, em razão do 

acidente, a parte autora se encontra incapacitada para o exercício da 

atividade laboral antes exercida; (i) caso positivo, qual a graduação da 

incapacidade (0 a 100%); (j) qual a renda auferida pela parte autora antes 

do acidente e depois do acidente, mormente se houve redução dos 

ganhos; (k) por quanto tempo a parte autora permaneceu afastada do 

trabalho, em decorrência das lesões sofridas; (l) quais os danos materiais 

sofridos pela parte autora em decorrência do acidente e a sua 

quantificação; (m) a existência de danos morais e estéticos e a sua 

quantificação.

No ponto, vale dizer que não fora apresentada perícia médica oficial hábil 

a esclarecer os pontos controvertidos.

Dessa feita, DEFIRO a prova pericial, requerida pela parte demandada à fl. 

107, razão por que NOMEIO para a sua realização o Dr. João Leopoldo 

Baçan, CRM 5753-MT, com endereço na Estrada da Guarita, s/n, 

Condomínio Terra Nova, Casa 327, Bairro 23 de Setembro, CEP 

78.110-903, Várzea Grande/MT, que deverá, a partir dos pontos 

controvertidos, apresentar proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Vale ressaltar que, para desincumbir-se dessa tarefa, o Perito poderá 

lançar mão de qualquer documento que seja suficiente para esclarecer o 

fato.

Na forma do art. 95 do CPC, como a perícia fora requerida pela parte 

demandada, deverá ser custeada por ela.

Após, INTIMEM-SE as partes, a partir do que começará a correr o prazo de 

15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e de assistente técnico, 

bem como para que os demandados depositem o valor dos honorários 

periciais, caso deles não discorde.

Passo seguinte, a Secretaria da Vara deverá agendar data, hora e local 

para o início da perícia, encaminhando os quesitos apresentados pelas 

partes e as questões fáticas/jurídicas indicadas nos itens “g”, “h” “i” e “k” 

acima fixados (para serem respondidas como quesitos do Juízo), 

COMUNICANDO-SE, ainda, às partes.

Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, será designada audiência de instrução e julgamento.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232536 Nr: 21530-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos.

 EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito dos bens que 

guarnecem a residência da parte executada, como requerido, observando 

a impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito.

Sem prejuízo das determinações anteriores, nos moldes do § 3º do artigo 

782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do débito visualizado na vertente 

demanda, no sistema SerasaJud, como requerido à fl. 98-verso.

Por fim, por conta da manifestação de fls. 98/99, prescindível a intimação 

do fiel depositário, conforme carta precatória de fls. 92/92-verso.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243632 Nr: 11723-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GIONGO, IVONETE FATIMA BENINI 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO VALENTIM - 

OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO - 

OAB:OAB/MT 9189

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, indicando, ainda, as questões fáticas em que recairiam a 

atividade probatória, sob pena de preclusão, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157919 Nr: 6515-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VIANA BORSATTO - 

OAB:OAB/PR 47.928, GESSICA BORGES PRETTO - OAB:OAB/PR 73.618, 

IAGO MORENO MARQUES DE SOUZA - OAB:79557, IGOR PEREHOWSKI 

MAGNO STANCHI - OAB:OAB/PR 66153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Dessa feita, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito dos 

bens que guarnecem a residência da parte executada, como requerido, 

observando a impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146754 Nr: 6497-62.2012.811.0055

 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: ANTONINA DE ARRUDA AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PAN S/A, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, Marcelo 

Tostes de Castro Maia - OAB:63.440-MG

 Vistos.

Considerando o contido na petição de fl. 364, muito embora não conste 

dos autos qualquer informação de depósito judicial, em consulta ao 

sistema SISCONDJ, conforme extrato a seguir juntado, é possível verificar 

que o Banco do Brasil S/A promoveu o depósito do importe de R$ 

1.500,00.

 Logo, INTIME-SE o Banco do Brasil S/A para, no prazo de 15 dias, 

esclarecer a que título promoveu o aludido depósito.

Após, com o esclarecimento do Banco, INTIMEM-SE as partes para, no 
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prazo de 15 dias, pugnarem o que entenderem de direito para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124259 Nr: 3259-06.2010.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDUARDO 

UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - 

OAB:MT 7.216, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, HERMES 

BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405, THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 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.: 129141 Nr: 7983-53.2010.811.0055

 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: OSVALDO JOSE SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24102-B/PR, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 Vistos.

Considerando o conteúdo das petições e documentos de fls. 150/159 e 

161/162, EXPEÇA-SE alvará dos valores depositados nos vertentes autos 

em favor da parte autora, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da 

CNGC.

Após, RETORNEM-SE os autos ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15162 Nr: 1082-84.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIDORO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARTINS ROMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Vistos.

ISIDORO WELTER ingressou com a presente demanda em face de 

FRANCISCO MARTINS ROMERA, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora e o digno advogado da parte 

executada entabularam acordo, pugnando pela sua homologação (fls. 

368/369).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 294/295, 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. 294/295, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

CUSTAS e honorários conforme acordado.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (30/12/2018 – 

fl. 369), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, OFICIE-SE ao 

CRI de Barra do Bugres/MT para, no prazo de 15 dias, providenciar a 

baixa da penhora de fl. 325.

SOLICITE-SE, ainda, a devolução da missiva pendente de cumprimento na 

Comarca de Barra do Bugres/MT, haja vista que se trata de carta 

precatória cuja finalidade é promover a avaliação e demais atos 

expropriatórios do imóvel penhorado à fl. 325.

Da mesma forma, OFICIE-SE aos órgãos de proteção ao crédito para que 

promova a baixa da restrição determinada nos vertentes autos.

Por fim, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291732 Nr: 18402-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFIISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - 

UNICRED MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SANCHES ROSA 

RODRIGUES MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão fora 

omissa no sentido de não promover o bloqueio pelo sistema Renajud.

 Logo, suprindo tal omissão, na forma do artigo 1.022, inciso II, do CPC, por 

força do disposto no artigo 3º, § 9º, do Decreto-lei 911/69, fora promovido 

o bloqueio, pelo sistema Renajud, para constar a restrição de 

transferência, circulação e licenciamento sobre o veículo em questão, 

conforme documento a seguir juntado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127270 Nr: 6156-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL GRACIANO PEREIRA, JOSEFA DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ANGELO KABBAD, HELGA DE PAULA 

SANTOS KABBAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, MÔNIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - 

OAB:11.122/MT, RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI - OAB:14361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELGA DE PAULA SANTOS 

KABBAD - OAB:OAB/MT 9863, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:MT 6.000, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717

 De início, considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, 

CONVERTO o bloqueio de fls. 523/524 em penhora, sem necessidade de 

lavratura do termo, conforme documentos a seguir juntados.Posto isso, 

INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do bloqueio em 

penhora.Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a 

Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno 

advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 
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Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC.No entanto, na 

eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

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

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte.Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o 

prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte.Por outro lado, na hipótese de a conta 

bancária estar em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento 

de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que 

se verifique que o digno advogado subscritor do requerimento possui 

procuração juntada aos autos, o que deverá ser devidamente 

certificado.Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de 

honorários e de débito principal, cada levantamento deverá receber o 

tratamento que lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme 

acima delineado.No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, 

oportunidade em que deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, 

promovendo-se o decote do valor já penhorado.INTIMEM-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293026 Nr: 19436-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBP, PLCX, VPX, DCPX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRCX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I -Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC.II - Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, inc. II).III - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).IV 

– DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para tanto, ARBITRO alimentos 

provisórios no valor de 02 (dois) salários mínimos, correspondente a 

quantia de R$ 1.908,00 (mil novecentos e oito reais), a ser pago 

mensalmente em favor dos menores, ora requerentes, além de 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a serem pagos pelo 

requerido por meio de depósito na conta bancária de titularidade da 

representante legal da menor.V - DESIGNE-SE data para realização da 

audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI -CITE-SE a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 19459 Nr: 2481-17.2002.811.0055

 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: MARLENE PINHEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAREZ CANGUSSU RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, decorreu o prazo de 30 (trinta) dias requerido pela a parte autora, à 

fl.464, sem que comprovasse nos autos a quitação do débito perante a 

Fazenda Pública Municípal desta cidade. Portanto, encaminho os autos ao 

setor de expedição para que seja intimado a advogada da parte autora, 

bem como, seja intimada pessoalmente a inventariante, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, apresentando as documentações 

necessárias conforme determinado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. (CPC, art. 485, III).

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201359 Nr: 15762-83.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 84, a representante da parte 

exequente informa que o executado quitou o débito alimentar, e, por 

consequência, requer a extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento do débito alimentar (fl. 86).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

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, e em consonância com o parecer ministerial, 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 pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

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

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

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.: 292245 Nr: 18816-52.2018.811.0055

 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: FAPG, LCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a emenda à petição inicial.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 04/05, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o divórcio consensual requerido por Luiz Claudio Gomes e Fátima 
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Antonieta Pelisão Gomes.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

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.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: FÁTIMA 

ANTONIETA PELISÃO.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

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

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 65371 Nr: 6873-24.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHDCD, MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA 

FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 70, a representante da parte 

exequente informa que o executado quitou o débito alimentar, e, por 

consequência, requer a extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento do débito alimentar (fl. 72).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

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, e em consonância com o parecer ministerial, 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 pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

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

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216633 Nr: 7195-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDAC, GCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 99, a representante da parte 

exequente informa que o executado quitou o débito alimentar, e, por 

consequência, requer a extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento do débito alimentar (fl. 100).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

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, e em consonância com o parecer ministerial, 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 pela parte executada, anotando-se ser esta beneficiária da Justiça 

Gratuita.

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

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 59437 Nr: 1052-39.2007.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCICLEIDE SILVA DE LIRA, MARIA LUCILENE SILVA DE 

LIRA, JACKSON LEANDRO DA SILVA LIRA, MARIA SOLANGE DA SILVA 

DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVERALDO SEVERO DE LIRA

 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:

 Vistos.

Designo audiência de justificação para o dia 22/11/2018 às 15h00min.

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149939 Nr: 9927-22.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCMR, NVMR, VMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 Vistos.

Tendo em vista o petitório de fls. 83, INTIME-SE a parte executada para 

que em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância de R$ 970,22 

(novecentos e setenta reais e vinte e dois centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária da representante dos exequentes, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

dias (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 

venham-me os autos conclusos para análise do requerimento de 

decretação de prisão civil.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 28998 Nr: 2911-61.2005.811.0055

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLBGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, Geraldo de Oliveira Filho - 
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OAB:3626-A/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, MARCIA 

CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 146/149, 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, 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 Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294314 Nr: 20426-55.2018.811.0055

 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: DPR, CF, RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em atenção à manifestação da parte autora de fl. 51, 

procedo ao desentranhamento da petição de fls. 30/50, deixando-a na 

contracapa dos autos, bem como procedo à intimação da parte autora 

para, no prazo legal, efetuar a retirada do referido documento.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 182728 Nr: 620-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838

 Certifico, ante o auto de penhora/avaliação de fls. 144/145, que nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 

26.6.1.5, impulsiono os presentes autos, para intimar o executado, na 

pessoa de seu advogado, a se manifestar, no prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276380 Nr: 6003-90.2018.811.0055

 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: CSDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:20.697

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 40 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 41, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, 

referente a guarda, alimentos, partilha de bens e reconhecimento e 

dissolução de união estável.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Cirlene Sebastiana da Silva Souza e Acivaldo Fernandes Lima.

Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

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

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281490 Nr: 1003632-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SWG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEIA BATISTA TEODORO 

- OAB:19202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 111912 Nr: 2117-98.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALFREDO TOSHIHIDE YASSUE, JOSÉLIA 

BARBOSA YASSUE, FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3.589-B OAB/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl.196, e pedido de vista, 

fls.200/201, 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 para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que lhe é de 

direito, ressaltando que em caso de inércia, os autos retornarão ao 

arquivo.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280291 Nr: 9210-97.2018.811.0055

 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: JLLJ, EMDSL, ERDSL, EMDSL, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA LOURENÇO 

PRIETO - OAB:OAB/MT:12383, Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, determino:01. Proceda-se com a conversão do presente 

inventário para o rito do arrolamento (CPC, art. 664) e apensem-se o 

presente feito aos autos tombados sob código nº 278083;02. Intime-se o 

inventariante para aportar aos autos, no prazo 30 (trinta) dias, os 

seguintes documentos: a) As últimas declarações com o plano de partilha 

amigável, relacionando os bens e dívidas do espólio, com valores 

atualizados bem como especificando o quinhão de cada herdeiro;b) A 

Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa mortis, 

expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD 

e os comprovantes de quitação ou isenção;c) As certidões negativas 

atualizadas, de inexistência de débitos junto as Fazendas Públicas 

(Municipal, Estadual, e Federal);Decorrido o prazo, com a juntada dos 

documentos, abro vista ao Ministério Público.Após, venham-me os autos 

conclusos para homologação.Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280412 Nr: 9327-88.2018.811.0055

 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: MARCILIO AMARO DA SILVA, ANTONIO AMARO DA 

SILVA, MANOEL AMARO DA SILVA, CICERO AMARO, MIGUEL AMARO 

DA SILVA, JOSÉ AMARO DA SILVA, BENEDITA AMARO, MARIA 

APARECIDA DA SILVA, ABEL AMARO, MARIA DO CARMO CAPPELLI, 

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AMARO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Marcílio Amaro da Silva em 

relação aos bens deixados pelo falecido Amaro Antonio da Silva.

Verifico pelas alegações do Requerente que todos os herdeiros são 

maiores e capazes e estão de acordo com a partilha amigável.

Com a inicial foram juntados os documentos pessoais de todos os 

herdeiros com suas respectivas representações processuais bem como 

os documentos pessoais do de cujus e atestado de óbito, além da certidão 

de inexistência de testamento em nome do de cujus (fls. 09/75).

Posto isso:

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita;

2. Recebo a inicial com a emenda na forma de arrolamento sumário nos 

termos do art. 659 do NCPC, considerando que as partes são maiores, 

capazes e estão de acordo com a partilha amigável;

3. Nomeio inventariante o Marcílio Amaro da Silva, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso.

 4. Oficie-se o INDEA/MT para que que informe a este juízo, no prazo de 10 

(dez) dias, a quantidade de semoventes registrados em nome do de cujus.

5. Com a reposta, intime-se o inventariante para aportar aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes documentos:

 a) O plano de partilha amigável, atribuindo o respectivo quinhão de cada 

herdeiro, relacionando tanto os bens como as dívidas do espólio, com 

valores atualizados;

b) A Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

c) As certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Proceda-se com a correção do valor dado a causa, conforme emenda de 

fls. 79.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261777 Nr: 26172-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DKDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos tombados 

sob o Código n. 262148, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273057 Nr: 3458-47.2018.811.0055

 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: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:1. CITEM-SE os herdeiros conforme constar nas primeiras 

declarações, sem procuração nos autos, para manifestação no prazo de 

15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das primeiras declarações (art. 

626, do CPC);2. INTIMEM-SE a Fazenda Pública Estadual, que deverá 

informar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor dos bens descritos nas 

primeiras declarações (CPC, art. 629), e o Ministério Público;3. Concluídas 

as citações e intimações, abra-se vista dos autos às partes, em cartório, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem sobre as primeiras 

declarações (CPC, art. 627);4. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

INTIME-SE o inventariante para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar às 

últimas declarações, o plano de partilha (CPC, art. 653), o cálculo do 

imposto de transmissão “causa mortis”, providenciando o seu devido 

recolhimento, juntando-se aos autos o comprovante de pagamento;5. 

Manifestação das partes (quando houver herdeiros com advogado 

diferente), acerca da partilha, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 

638);6. INTIME-SE o inventariante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, as quitações fiscais e apresentar certidão de inexistência de dividas, 

atualizada, junto as Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal) 

(CPC, art. 654);7. Comprovada a quitação do ITCD e apresentadas as 

certidões negativas de débitos fiscais, venham-me os autos conclusos 

para homologação.Proceda-se com a juntada nos autos das informações 

financeiras.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 161736 Nr: 12575-38.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGPS, WGS, MSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDDPSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, expeça-se Alvará Judicial conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176538 Nr: 18614-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMO NOGUEIRA LOPES, ANITA NOGUEIRA LOPES, 

Maria Nogueira Lopes, CELIO NOGUEIRA LOPES, DORVALINA NOGUEIRA 

LOPES, SIRLEI NOGUEIRA LOPES, SÔNIA DE FÁTIMA PAES FARIAS, PFL, 

IRENE NOGUEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARLINDO ELIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, expeça-se Alvará Judicial conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159936 Nr: 9328-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IP, OSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, expeça-se Alvará Judicial conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149190 Nr: 9144-30.2012.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDSW, RHW, DHW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVLW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, Aparecido Martins Lourenço - OAB:5154-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, expeça-se Alvará Judicial conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285538 Nr: 13496-21.2018.811.0055

 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: SBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 25 e 35-verso, que designo o 

dia 25/02/2019 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de 

Solução e Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim 

Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, 

ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça 

na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272552 Nr: 3088-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA APOLINARIA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 128/163 foi interposto pella 

requerida no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o autor para contrarrazoar referido recurso, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104148 Nr: 2939-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO DALLA BONA, VALDIR DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, CARLOS ANTONIO BERTEI 

LONGHI, IRIO BRAZ BRUN, ANTÔNIO ARISTON DE MOURA, RADIO 

PIONEIRA DE TANGARÁ DA SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - OAB:9.227, RULLYAN 

PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT, Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, MARIA LINA 

PEREIRA LOPES GRECCO - OAB:9 304/MT, RODRIGO NUSS - 

OAB:16.509, Sulviane Rigo Lustoza - OAB:24.651-O

 Certifico que, a advogada Sulviane Rigo Lustoza levou os presentes 

autos em carga com vista na data de 30/10/2018, e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-a para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256701 Nr: 22015-19.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENALDIO PANNEBECHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAZIERO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado MATHEUS GHISI levou os presentes autos com 

carga vista e até o presente momento não providenciou a sua devolução. 

Sendo assim, impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva 

os autos, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 

234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO 

DELES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 164623 Nr: 2673-27.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SANINI-ME, CRISTIANO SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Cumpra-se a parte final da decisão de fls. 88/89, suspendendo o 

processo, uma vez que a parte exequente desconhece bens penhoráveis. 

Os presentes saem intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218439 Nr: 8692-78.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Suspendo o processo por 10 dias, conforme pactuado pelas partes. Os 

presentes saem intimados.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175412 Nr: 17348-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA VIVIAN TAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA KIDS COMERCIO ROUPAS ART. INF. 

LTDA, LEANDRA MAGRO, RONI CÉZAR CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Suspendo o processo por 10 dias, conforme pactuado pelas partes. Os 

presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10563 Nr: 958-38.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS UHLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 183,00 (cento e oitenta e três 

reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de 

justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 213875 Nr: 5130-61.2016.811.0055

 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: LDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA - 

OAB:312869/SP, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que o advogado RENAN GUILHERME SANCHEZ DA COSTA levou 

os presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204290 Nr: 18199-97.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. DA SILVA & SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 Certifico que o advogado PABLO AILTON DA SILVA levou os presentes 

autos com carga rápida e até o presente momento não providenciou a sua 

devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes autos e intimo-o para 

que devolva os autos, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 

da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286414 Nr: 14227-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAGRAN TANGARÁ - CORREIAS E 

MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20237, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 

OAB:OAB/MT 13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 29, no prazo de 05 

(cinco)dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 

(trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151115 Nr: 11234-11.2012.811.0055

 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: JOSÉ ROBERTO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485/MT, JAIR 

BATISTA DAS VIRGENS - OAB:14004/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que o advogado ANDRE FERREIRA DA SILVA levou os 

presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168448 Nr: 8999-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES BALLEJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que intimo a parte executada para se manifestar sobre a petição 

e memória de cálculo de fls. 240/242, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287779 Nr: 15404-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON BARBERO HERERO, BETERSON CRIS REAL 

HERRERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENEI CARLOS ALBERTI, JEFERSON 

WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Certifico que a advogada TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES levou 

os presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295261 Nr: 21230-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL DE MATO GROSSO, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 11, a exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 146,82 

(cento e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), da taxa judiciária 

no valor de R$ 47,81 (quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), 

ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, dos 

emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 45,41 (quarenta e 

cinco reais e quarenta e um centavos), a serem depositados na conta 

104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de duas diligências ao oficial de 

justiça, no bairro Jardim do Sul, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando os comprovantes nos autos.

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo a 

requerente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276692 Nr: 6309-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MARINGÁ-PR, WAJDI IBRAHIM CONSTRUÇÃO E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSINA PISSINATI FAVORETO, 

IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON DOMINGUES DE 

MORAIS - OAB:8949/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Certifico que o advogado ELIAS HORÁCIO DA SILVA levou os presentes 

autos com carga vista e até o presente momento não providenciou a sua 

devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes autos e intimo-o para 

que devolva os autos, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 

da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294403 Nr: 20531-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina, 

JDC.ADAMANTINA-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN RAFAEL PASQUALLI, NELSON 

PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR RICARDO MARQUES 

CALDEIRA - OAB:189203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT

 Certifico que a advogada PAULA PATRICIA PASQUALLI levou os 

presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294726 Nr: 20787-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO IRMÃOS BATISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 

DETOFOL - OAB:4234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 22, o requerente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 372,00 

(trezentos e setenta e dois reais), da taxa judiciária no valor de R$ 140,22 

(cento e quarenta reais e vinte e dois centavos), ambos a serem 

recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, totalizando o valor de R$ 

512,22 (quinhentos e doze reais e vinte e dois centavos), bem como dos 

emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 110,19 (cento e 

dez reais e dezenove centavos), a serem depositados na conta 104126-6, 

agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04.

 Sendo assim, antes de encaminhar os autos conclusos, intimo o 

requerente para comprovar nos autos o pagamento de referidas custas, 

no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295246 Nr: 21207-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, ELOI LUIS 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI TERESINHA WALTER SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343-MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:OAB/MT 

11.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o requerente para efetuar o pagamento das custas 

processuais referentes à missiva em tela, bem como dos emolumentos do 

distribuidor, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não haja 

manifestação no prazo de 30 dias, esta precatória será devolvida, 

conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288940 Nr: 16238-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO GRANDE-MS, PASQUALOTTO 

CONFECÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMANTHA MAIDANA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MACHADO GRILO - 

OAB:12.212 -MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 31, no prazo de 05 

(cinco)dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 

(trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242784 Nr: 11039-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 
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PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeyse Mayara de Simão 

Matias - OAB:OAB/MT 23.378/O, Wallyton Matias Monteiro - 

OAB:OAB/MT 17204

 Certifico que o advogado GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107543 Nr: 6220-85.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AIRTON FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Certifico que o advogado GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275865 Nr: 5611-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO GASPARIM, JDC.PRESIDENTE 

BERNARDES-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LUZ BERTOCCO - 

OAB:253298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 37, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277375 Nr: 6863-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TETRAFERRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO NEUMANN, IVO ELIZEU HAMMES, 

ELOI SADI BULOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição de 

fls. 115/119, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145991 Nr: 5708-63.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI ANDRADE DE MELO

 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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196819 Nr: 12281-15.2015.811.0055

 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: MARIA NEUSA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). ....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133923 Nr: 3944-76.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISBELA ANTONIA MENDES

 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.: 102914 Nr: 1751-93.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105277 Nr: 4098-02.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL LEONCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 114583 Nr: 4760-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONITA SOARES DE MEIRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125543 Nr: 4500-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE GLORIA FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124446 Nr: 3442-74.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123381 Nr: 2383-51.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134567 Nr: 4667-95.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO FILHO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153135 Nr: 1806-68.2013.811.0055

 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: GERALDO ALVES BATISTA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105521 Nr: 4283-40.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO GONÇALVES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145210 Nr: 4880-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE TEIXEIRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128308 Nr: 7201-46.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 107739 Nr: 6399-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA BUENO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116006 Nr: 6047-27.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECY ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125640 Nr: 4626-65.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES ASSENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 
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expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 107491 Nr: 6168-89.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO MANOEL DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121482 Nr: 619-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANA FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128599 Nr: 7497-68.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA VIEIRA DA SILVA, MARTA NAZARE DA 

SILVA VIEIRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125483 Nr: 4476-84.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA CONCEIÇÃO BORGES DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142154 Nr: 1525-49.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLINA DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151770 Nr: 366-37.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137746 Nr: 8104-47.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA NUNES ALVES, VALMIR DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 161163 Nr: 11562-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDO, ELIZANDRA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109352 Nr: 7976-32.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA VILMA MIETSCHIKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme informações obtidas junto ao COREJ do TRF1, no 

caso de Requisições de Pequeno Valor – RPV, decorrentes de ações 

acidentárias, oriundas de Varas Estaduais, os pagamentos são realizados 

diretamente pelo órgão ou entidade, podendo, inclusive, o INSS ser 

intimado para efetuar o depósito no prazo de 60 dias, conforme Manual de 

Procedimentos para Análise Legitimatória de Pagamentos Judiciais 

(capítulo IV), editado pela Advocacia Geral da União - AGU, por meio de 

sua Procuradoria-Geral Federal.

Diante disso, entrei em contato telefônico com o Procurador Federal, Dr. 

Wesley Lavoisier de Barros Nascimento, oportunidade em que este 

afirmou que no Estado de Mato Grosso as requisições de pequeno valor 

oriundas de acidente de trabalho são encaminhadas para a procuradoria 

do INSS que fará a análise legitimatória, autorizando o pagamento, sendo 

assim, encaminho os autos em carga para a citada procuradoria, contendo 

as requisições de fls. 224/225 (cópias avulsas na fronte do feito), para 

que delas tomem ciência, bem como as providências cabíveis para o seu 

processamento, informando nos autos do processo.

Após, com o retorno dos autos, impulsiono o feito a fim de que se intime a 

parte autora acerca da expedição das supracitadas RPV´s.

Por fim, informo ainda, que o pagamento deverá ser efetuado mediante 

depósito judicial, por meio de guia pública, a ser obtida no site do Egrégio 

Tribunal de Justiça por meio do endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br>serviço>depositojudicial, para posterior levantamento de 

valores, por meio de alvará judicial.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129515 Nr: 8346-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ILVO LÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Complementar 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129511 Nr: 8343-85.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA ANTONIA FELIPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Complementar 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181367 Nr: 23435-64.2014.811.0055

 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: ADALGISA SOUZA FERNANDES

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias(....) Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 150716 Nr: 10815-88.2012.811.0055

 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: THAIS MARINETE DA SILVA

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. .....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144555 Nr: 4161-85.2012.811.0055

 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: ANGELA ISABEL MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. .....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157419 Nr: 6024-42.2013.811.0055

 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 RIBEIRO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. .....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145801 Nr: 5516-33.2012.811.0055

 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: ELZITANE SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). ....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159194 Nr: 7933-22.2013.811.0055

 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: AGC, APARECIDA GONÇALVES CANDIDO

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. .....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201160 Nr: 15614-72.2015.811.0055

 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: VICENTE MIRANDA DA SILVA

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 
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reais). ....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172545 Nr: 14213-72.2014.811.0055

 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: LUCILA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 (12/1/2014 – fls. 48), 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, visto 

que em razão dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

incapacidade, condição de segurado, preenchimento de carência e a 

natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência da parte 

autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). 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 socialSentença não sujeita à remessa necessária, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I do NCPC, visto que a condenação imposta ao INSS 

não tem o potencial de ultrapassar 1000 (mil) salários mínimos.EXPEÇA-SE 

de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do Provimento nº 

CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do Anexo 

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 167312 Nr: 7379-53.2014.811.0055

 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: DALVINA ANGELICA MACHADO RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. .....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146284 Nr: 6009-10.2012.811.0055

 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: IRAIDES APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). ....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 132818 Nr: 2714-96.2011.811.0055

 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: CONCEIÇÃO ARAUJO DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. .....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148393 Nr: 8280-89.2012.811.0055

 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: LECI DANTAS

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. .....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 122918 Nr: 1949-62.2010.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA MARTINS BEZERRA

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). ....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137226 Nr: 7555-37.2011.811.0055

 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: LAERCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). ....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133191 Nr: 3114-13.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENILDA TEREZINHA TOCHETTO RODRIGUES

 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, 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.: 140498 Nr: 11073-35.2011.811.0055

 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: RONIZAURA MENDES DE ALMEIDA SANTOS

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). ....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163946 Nr: 1442-62.2014.811.0055

 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: VALDECI DE ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. .....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156624 Nr: 5243-20.2013.811.0055

 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: JOAO FERREIRA 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 que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 
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que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. .....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141120 Nr: 443-80.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). ....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125442 Nr: 4455-11.2010.811.0055

 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: CUSTODIO PIRES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. .....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142114 Nr: 1486-52.2012.811.0055

 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: ENCARNAÇÃO APARECIDA MENDES PICOLOTTI

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. .....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142600 Nr: 2034-77.2012.811.0055

 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: JOSE SANTANA MOURA

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). ....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142788 Nr: 2243-46.2012.811.0055

 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: MANOEL NETO DE LIMA

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. .....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 147444 Nr: 7236-35.2012.811.0055

 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 PEDRO DE SANTANA

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 
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exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). ....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156088 Nr: 4699-32.2013.811.0055

 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: ANA ROSA DOS SANTOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). ....Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267574 Nr: 30339-95.2017.811.0055

 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: ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 30339-95.2017 (Cód. 267574)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, vejo por bem redesignar a audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 18 de janeiro de 2019, às 13h:00min, nos termos do 

artigo 334 do Código de Processo Civil.

Outrossim, defiro o requerido à fls. retro, razão pela qual, com fulcro no 

artigo 183, § 1º, do mesmo dispositivo legal, proceda-se com a intimação 

da parte requerida dos termos desta decisão mediante carga ou remessa 

dos autos.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294518 Nr: 20623-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FELIPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º - 20623-10.2018.811.0055 – Cód.294518

VISTOS.

Trata-se de Ação Ordinária de Concessão de Auxilio Doença intentada por 

SILVANO FELIPPE, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS.

Em analise dos autos constatei que o endereçamento está equivocado e 

que não consta assinatura do patrono da autora na peça de ingresso.

Sendo assim, nos termos do art.321 do CPC, necessário que o autor 

emende a inicial, a fim de sanar os equívocos acima citados.

 Ante o exposto:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Tangará da Serra-MT, 31 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132488 Nr: 2285-32.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE 

MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA, VLADEMIR DOMINGOS 

CARBONERA, ADRIANE LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA DOS SANTOS ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:25148/O, LEONARDO MACHADO BUOSI - 

OAB:23.887-MT, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT, TATIANA 

DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Execução Fiscal

Processo nº 2285-32.2011 (Cód. 132488)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que à fl. 60 a parte executada requereu 

que o pagamento do montante fixado a título de honorários pudesse ser 

efetuado de forma parcelada.

Desta maneira, prosseguiu com o pagamento de 30% do valor, conforme 

preconiza o artigo 916 do Código de Processo Civil. Destarte, o dispositivo 

prevê a possibilidade de parcelamento do débito restante em até 06 vezes.

Todavia, fora informado pela mesma que não teria condições de arcar com 

a dívida nestes termos, pleiteando assim, para que o pagamento se desse 

em 18 parcelas mensais, das quais metade já foram adimplidas.

Contudo, o exequente se manifestou de forma negativa a proposta de 

acordo, se negando a receber da forma requerida, dada a ausência de 

previsão legal para exceder o número de parcelas previstas no art. 916 do 

CPC.

 Diante do exposto, considerando que o artigo supramencionado regula de 

forma expressa o número de parcelas, não deixando margem para 

discricionariedade, determino que se proceda com o pagamento do valor 

remanescente nos termos fixados em lei.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 65365 Nr: 6867-17.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDINOELIA FERREIRA DA SILVA

 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 6867-17.2007 (Cód. 65365)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido à fl. retro, razão pela qual, concedo o prazo de 10 (dez) 

dias a parte executada para apresentação dos referidos documentos 

comprobatórios do acordo formulado entre os litigantes, uma vez que a 

dilação requerida não ensejará prejuízo às partes.

Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162897 Nr: 14645-28.2013.811.0055

 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: HENRIQUETA BOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14645-28.2013 (Cód. 162897)

VISTOS.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra, 05 de novembro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140004 Nr: 10529-47.2011.811.0055

 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: ANDERSON DE SOUZA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Departamento Jurídico do 

DETRAN-MT - OAB:, EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - 

OAB:11892/MT, LUCAS OSVIANI - OAB:13920, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Processo nº 10529-47.2011 (Cód. 140004)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, defiro o pleito de fl. retro, razão pela qual, expeça-se alvará 

de levantamento dos valores depositados judicialmente, levando em 

consideração a conta informada à fl. 153.

Após, nada sendo requerido, proceda-se com as baixas e anotações 

devidas e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244683 Nr: 12511-86.2017.811.0055

 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: EDILSON PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo 

requerente EDILSON PEREIRA DE JESUS, e mantenho o deferimento da 

liminar, para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA, a efetuar o regular fornecimento do 

procedimento cirúrgico, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a 

prescrição médica. Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Embora 

sucumbentes, deixo de condenar os requeridos ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Embora 

teoricamente ambos sejam solidários pelo fornecimento do 

procedimento/medicamento pleiteado na inicial, sabe-se que o 

fornecimento de alto custo compete ao Estado, a teor da regionalização e 

hierarquização das ações de saúde, acima mencionadas, não havendo 

razão para condenação do município; quanto ao ente estadual, este é 

isento de pagamento de custas e de honorários à Defensoria 

Pública.Ciência ao Ministério Público.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tangará da Serra - MT, 06 de novembro de 2018. FRANCISCO 

NEY GAÍVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132895 Nr: 2789-38.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MEIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - JÚNIOR 

SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. n° 2789-38.2011.811.0055 – Cód.132895

VISTOS.

Intime-se as partes para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

demonstrativo de cálculo efetuado pelo Contador Judicial.

Após, volte-me os autos conclusos.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Tangará da Serra, 06 de novembro de 2018.

 Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165830 Nr: 4781-29.2014.811.0055

 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: OTANIEL BARBOSA BORGES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4781-29.2014.811.0055 (Cód. 165830)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença de fl. 163 e, nos termos do 

artigo 510 do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou 

documentos elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem 

na remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e 

ocasional reestruturação financeira da carreira, dentre outros 

documentos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 291535 Nr: 18265-72.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA GOMES, DAVID CHRISTOPHER 

DOMINGOS, JEGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, VALDIR LEMES, 

ALESSANDRO LEMES, ANTONIO EVANDRO LIMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, dada a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido 

de tutela provisória de urgência satisfativa.Por conseguinte, diante do fato 

de que no presente caso não se admite autocomposição, deixo de 

designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II do 

CPC.Citem-se os requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, defiro os benefícios 

da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do Novo Código de 

Processo Civil.Intimem-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 07 de 

novembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166481 Nr: 5997-25.2014.811.0055

 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: ROSANGELA BRANDÃO DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5997-25.2014.811.0055 (Cód. 166481)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença de fl. 163 e, nos termos do 

artigo 510 do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou 

documentos elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem 

na remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e 

ocasional reestruturação financeira da carreira, dentre outros 

documentos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220472 Nr: 10450-92.2016.811.0055

 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: VERA LUCIA FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10450-92.2016 Código 220472

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Procedimento Ordinário proposta por Vera Lucia 

Ferreira Alves em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos 

devidamente qualificados.

Denota-se na capa do processo que o Município de Tangará da Serra fora 

situado como parte passiva da Ação. No mesmo norte, tal procedimento 

realizado por esse juízo apresenta um erro material, tendo em vista que a 

petição inicial da parte autora é em desfavor do Estado de Mato Grosso.

 Todavia, o erro ilustrado não fora percebido de modo imediato, em 

consequência, todos os meios processuais recaíram sobre o Município, 

parte indevida do processo.

 Após 02 anos de tramitação dos autos, o polo ativo se manifestou no 

petitório de fls. 111/112 sobre análogo equivoco cometido. A par disso, 

defiro o rogado pleiteado, em decorrência chamo o feito a ordem 

revogando todos os despachos e decisões proferidas em desfavor da 

municipalidade.

No mesmo norte, mantenho os benefícios da Gratuidade da Justiça da 

parte autora, com fundamento no art. 98 do NCPC, ressaltando que a 

isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas e despesas 

processuais, os honorários advocatícios e peritos que atenderem o 

beneficiário.

Destarte, determino o desentranhamento das fls. 57 e seguintes, bem 

como a remessa dos autos para o Cartório Distribuidor sanar o defeito 

presente na capa do processo.

Por fim, determino a citação do Estado de Mato Grosso para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 233735 Nr: 22535-13.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA BERTONCELLO FACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 Execução Fiscal nº 32095-42.2017 cód. 268619

VISTOS.

Inicialmente, verifico que fora deferido por este juízo no processo de 

código 237546 a reunião da alusiva execução ao presente feito, conforme 

requerido pela parte autora, nos termos do art. 28 da LEF, devendo ser 

trasladadas cópias das CDA´s ali exequendas para este, com a 

retificação da capa dos autos no que atine ao valor da causa, de modo 

que todos os demais atos processuais serão neste praticados.

Após, DETERMINO a citação da parte executada, para no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com oferecimento de bens à penhora como vier a ser requerido 

pela exequente.

No caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito exequendo.

Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do bem, fazendo 

constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, intime-se o devedor 

para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 6.830/80.

Cite-se e intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 08 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128281 Nr: 7188-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA HOLANDA LIMA

 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:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Complementar 
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é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151732 Nr: 326-55.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada dos cálculos de fls. 70/74, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo 

legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 203796 Nr: 17740-95.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Tadachi Suzuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Ante o exposto, atento ao prescrito pelos artigos 535, IV e 487, I JULGO 

parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo o excesso de 

execução no montante de R$ 992,36 (novecentos e noventa e dois reais e 

trinta e seis centavos).Ademais, condeno o exequente/embargado nas 

custas e honorários, estes no montante de 10% sobre o valor que 

excedeu ao devido, encontrando o valor de R$ 99,24 (noventa e nove 

reais e vinte e quatro centavos).Ante a gratuidade da Justiça reconhecida 

a parte exequente, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão 

sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão, devendo o credor demonstrar que deixou de existir a situação 

de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 

98, §3º, CPC).No mais, cumpra-se conforme artigo 535, § 3.º, II do CPC, 

intimando a Fazenda Publica para pagamento.Intime-se por meio dos 

patronos, mediante carga dos autos. Cumpra-se.Tangará da Serra, 09 de 

outubro de 2018.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000509-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEIA DE FATIMA MACIEL DUTRA (IMPETRANTE)

EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

JERRY DA SILVA MOTA (IMPETRANTE)

TIAGO TEIXEIRA LIMA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO da parte autora/impetrante, para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de apelação interposto pela parte Impetrada. No prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002456-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. & C. ADVOGADOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - 023.299.861-22 

(REPRESENTANTE)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Danielle Gerolin Ribeiro (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1002456-25.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: S. S. & C. ADVOGADOS REPRESENTANTE: THALLYTTA DE 

OLIVEIRA SEIFERT IMPETRADO: DANIELLE GEROLIN RIBEIRO Vistos em 

correição Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por S. S. & C. 

ADVOGADOS em face de ato supostamente ilegal praticado por Danielle 

Gerolin Ribeiro, Fiscal de Tributos do Município de Tangará da Serra, 

consistente na Notificação Fiscal nº 206/DEFISC/2018 e no lançamento 

posterior de diferença tributária dos exercícios 2016 e 2017, pelo 

enquadramento no regime fiscal do Simples Nacional. Alega em síntese ser 

uma sociedade de advogados que sempre recolheu os tributos de ISSQN 

por meio de taxação fixa, conforme preceitua o artigo 9º, §1º do 

Decreto-Lei nº 406/68, com o devido aval do ente municipal. Ocorre que no 

ano de 2018 recebeu a notificação supramencionada sob a justificativa de 

irregularidade de enquadramento em regime tributário dos exercícios 2016 

e 2017, eis que deveria ter sido aplicado os termos do regime previsto na 

Lei Complementar nº 123/2006 (Simples Nacional) com cobrança da 

diferença tributária incidente sob o faturamento da sociedade no montante 

de R$ 260,57 e R$ 2.978,43, conforme DAM anexo aos autos (id. 

16301557, fls. 3/5). Assim, requereu em sede liminar a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, oriundo da notificação 459/DEFISC/2018, 

bem como de suspensão do lançamento do crédito tributário na conta 

fiscal do impetrante sob o fundamento de vedação de lançamento 

tributário retroativo pela Fazenda Pública Municipal, nos termos do artigo 

150, III, a) e b), da Constituição Federal e do art.146 do Código Tributário 

Nacional. No mérito, postulou a concessão da ordem para declaração de 

nulidade da notificação fiscal e do lançamento do crédito fiscal retroativo 

nos anos de 2016 e 2017. Com a inicial vieram os documentos. É o relato 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, mister se faz salientar que 

a concessão do mandado de segurança submete-se ao requisito 

indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não 

amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 

5º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 12.016/2009. Por 

outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe, em seu artigo 7º, III 

que o Juiz ordenará “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 [...]”. Assim, para a 

concessão da medida liminar em Mandado de Segurança devem concorrer 

os dois requisitos legais insertos no artigo 7º, III da Lei n.º 12.016/2009, 

que refletem na probabilidade do direito e no perigo de dano. Todavia, no 

presente caso, não constato o preenchimento dos requisitos para a 

concessão da medida liminar, ao passo que os documentos juntados não 

comprovam as alegações trazidas na inicial. Isso porque, de análise do ato 

coator, verifica-se que o erro de enquadramento no regime de tributação 

se deu por que o impetrante não informou, quando do cadastramento nos 

sistemas fazendários do Município, que era optante do regime diferenciado 

de tributação do Simples Nacional, regime este incompatível com o regime 

tributário previsto no Decreto-Lei nº 406/68. Ressalte-se que a adesão do 

impetrante ao regime especial de tributação do Simples Nacional previsto 

na Lei Complementar nº 123/2006 é opcional, e pressupõe, por 

consequência lógica, o conhecimento das regras definidas na referida 

legislação. Neste sentido, é no momento da adesão ao regime especial 

unificado que o prestador de serviços sujeito à tributação do ISSQN, quer 

seja profissional liberal ou sociedade uniprofissional, exerce sua 
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faculdade de escolha pela forma de recolhimento que lhe pareça mais 

conveniente, não havendo o que se cogitar em harmonização entre 

diversos regimes tributários com vistas a criação de situação excepcional 

hibrida não prevista na legislação tributária. Assim é a jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – 

SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS – MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 

- ADESÃO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO SIMPLES. Pretensão de 

recolhimento do ISS sobre alíquota fixa prevista no art. 170, § 5º e § 6º da 

LC 460/08, com as modificações da LC 468/08, ambas do Município de 

Jundiaí e não pela renda bruta acumulada nos últimos 12 meses da LC 

123/06. O regime de tributação pelo Simples é uma opção do contribuinte, 

o qual deve conhecer as regras de recolhimento dispostas na lei. 

Ademais, a opção é em caráter irretratável para o todo o calendário e a 

partir daí deve-se seguir o recolhimento previsto na LC 123/06. Recurso 

desprovido. (TJ-SP – AI 20568658720158260000, Relator: Euripedes 

Gomes Faim Filho, Data de Julgamento: 10/06/2015, 15ª Câmara de Direito 

Público). Grifei. Outrossim, no que se refere a vedação do art. 146 do CTN 

quanto a cobrança retroativa sob fato gerador já lançado, em análise 

preliminar, reputo inaplicável ao presente feito eis que o motivo da 

retificação do lançamento se deu por erro de fato e não erro de direito no 

lançamento do crédito tributário, conforme bem fundamentado pela 

autoridade tributária no recurso administrativo proposto pelo impetrante. 

Das informações contidas na notificação Fiscal nº 459/DEFISC/2018 (id. 

16301575), constata-se que o motivo do lançamento equivocado foi em 

razão do impetrante ter omitido sua adesão ao Simples Nacional no 

momento do cadastro junto à Fazenda Municipal, fato que o enquadrou 

equivocadamente no regime de lançamento fixo do tributo de ISSQN, 

conforme previsto no DL nº 406/68. Assim, ocorrendo erro de fato no 

lançamento do crédito tributário, perfeitamente aplicável a figura do art. 

145, III c/c com o art. 149, VIII, ambos do CTN. Vejamos o seguinte julgado 

do STF: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 145, 146 E 149 DO 

CTN NO CASO CONCRETO. IDENTIFICAÇÃO DE ERRO DE FATO OU ERRO 

DE DIREITO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 

REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

(ARE 867622 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 

02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 15-06-2015 

PUBLIC 16-06-2015). Grifei. Assim, ao menos numa analise inicial, não 

vislumbro qualquer ilegalidade que justifique a suspensão dos 

lançamentos tributários impugnados em sede de antecipação de tutela. 

Portanto, ante a ausência de probabilidade do direito, ao menos no que 

tange a parcela do pedido a que se refere a antecipação de tutela, por não 

estar comprovada nesta fase preliminar a irregularidade na cobrança dos 

Documentos de Arrecadação Municipal, indefiro a medida liminar pleiteada. 

Ressalta-se que o indeferimento da medida liminar pleiteada deu-se em 

cognição não exauriente e em caráter provisório, não prejudicando 

posterior análise do mérito, em que terá pronunciamento definitivo quanto à 

matéria aventada nos autos. Notifique-se a autoridade coatora para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias. 

Além disso, com fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, 

determino que seja dada ciência a pessoa jurídica à qual a autoridade 

coatora está integrada, por meio de seu órgão de representação judicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 

10 (dez) dias. Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as 

informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 

(dez) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se prioritariamente, nos termos do §4º do artigo 7º da Lei nº 

12.016/09. Às providências. Tangará da Serra, 06 de novembro de 2018 

Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002456-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. & C. ADVOGADOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - 023.299.861-22 

(REPRESENTANTE)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Danielle Gerolin Ribeiro (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o pagamento de uma (01) 

Diligência para cumprimento do Mandado de Notificação a ser expedido, 

devendo efetuar o pagamento por meio de GUIA PRÓPRIA site TJMT, no 

prazo legal, juntando o comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001387-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAYDES ANTONIO FRAGA ALVES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS DA ESCOLA 

ESTADUAL 13 DE MAIO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT0012183A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Athaydes Antonio Fraga Alves, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com o presente Mandado de Segurança, aduzindo em 

síntese que a autoridade coatora teria deixado de lhe atribuir aulas 

indevidamente, visto que alcançou o primeiro lugar no processo seletivo 

simplificado. Destaca ainda ser patente a inconstitucionalidade da 

Instrução Normativa n. 14/2017/GS/SEDUC/MT. A liminar foi indeferida. A 

autoridade coatora prestou informações asseverando ser integrante da 

Comissão de Atribuição da Escola Estadual 13 de Maio, confirmando que 

as aulas não foram atribuídas ao impetrante por ter permanecido afastado 

no ano anterior por período superior a 60 dias, instruindo em suas 

informações documentos aptos a indicar que os afastamentos se deram 

em razão do gozo de licença médicos. Pondera a autoridade coatora, 

contudo, que a não atribuição de aulas ao impetrante decorreu do 

cumprimento de determinações superiores, contidas tanto na Instrução 

Normativa 14/2017/GS/SEDUC/MT, quanto do Edital de Seleção, tendo se 

limitado a cumprir determinações se autoridade hierarquicamente superior. 

Por fim, o representante do Ministério Publico destacou a inexistência de 

interesse socialmente relevante apto a justificar sua intervenção no 

presente feito. É o relatório.Fundamento.DECIDO. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Athaydes Antonio Fraga Alves em face de sua 

exclusão do procedimento de seleção para contratação temporária. 

Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é 

cabível para proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas 

corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja 

de que categoria for e qualquer que seja sua função. Vê-se que o 

principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e 

certo. Desta forma, recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes 

Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para a certeza e liquidez 

do direito. Eis o a lição: “Quando a lei alude a direito líquido e certo, está 

exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo comprovado de plano. Se depender de comprovação 

posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado 

de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 

‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). 

(destaquei). Analisando-se os autos, destacando-se os argumentos e 

documentos apresentados pela própria autoridade coatora, constata-se 

claramente a violação a direito liquido e certo do impetrante. Com efeito, 

considerando-se os termos da alínea b do artigo 69 da Lei Complementar 

50/98 que regulamenta o exercício do magistério é certo que o tempo de 

afastamento do impetrado em razão de licença médica devem ser 

computados como efetivo exercício do magistério, o que portanto, obsta 

qualquer prejuízo ao impetrante ou mesmo a exclusão deste me novo 

processo de atribuição de aulas. Senão vejamos o teor do dispositivo 

legal: “Art. 69 Além das ausências aos serviço, previstas no Artigo 61, 

são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude 

de VII licenças: ... b) para o tratamento da própria saúde até dois anos....”. 

Portanto, ilegal a aplicação de qualquer penalidade, restrição ou mesmo 

desconsideração de período para contagem da pontuação atinente a 

atribuição de aulas decorrente do gozo de licença para tratamento médico 

do impetrante. Assim, não possuindo qualquer substrato legal as 

limitações contidas no edital do processo seletivo e da respectiva 

Instrução Normativa 14/2017/GS/SEDUC/MT, de fato se mostram ofensivos 
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ao artigo 37 I da CF, visto que tais atos não só criaram requisito sem 

substrato legal, como criaram requisito contrário a expressa previsão legal 

que equipara a licença para tratamento de saúde a trabalho efetivo. Nesse 

sentido temos os seguintes precedentes: MANDADO DE SEGURANÇA – 

Processo de atribuição de aulas em substituição, disciplinado pelo artigo 

22 da Lei Complementar nº 444/1985 – Indeferimento da participação da 

impetrante – Norma que extrapola a competência regulamentar – Violação 

de direito líquido e certo da impetrante – Mantida a sentença que concedeu 

a ordem pleiteada – Recurso oficial não provido.(TJ-SP - REEX: 

10120448420148260344 SP 1012044-84.2014.8.26.0344, Relator: 

Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 05/09/2016, 7ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 06/09/2016) MANDADO DE SEGURANÇA – 

Processo de atribuição de aulas em substituição, disciplinado pelo artigo 

22 da Lei Complementar nº 444/1985 – Indeferimento da participação da 

impetrante – Norma que extrapola a competência regulamentar – Violação 

de direito líquido e certo da impetrante – Mantida a sentença que concedeu 

a ordem pleiteada – Recurso oficial não provido.APELAÇÃO e REEXAME 

NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Magistério - Professora da rede 

pública estadual – Contagem do tempo para fins de aposentadoria especial 

(artigo 40, § 5º, da CF/88)– Administração Pública que não computou as 

faltas médicas e períodos de licença saúde fruídos pela impetrante para 

efeito de aposentadoria especial - Inadmissibilidade – As faltas médicas, 

limitadas a seis por ano, e a licença para tratamento de saúde são 

consideradas como de efetivo exercício pelo servidor público - Inteligência 

dos artigos 78, inciso X; 81, II e 91, parágrafo único, da Lei Estadual no 

10.261/68, e artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 1041/08 – 

Sentença mantida – Recursos desprovidos.(TJ-SP - APL: 

10212941320178260482 SP 1021294-13.2017.8.26.0482, Relator: Renato 

Delbianco, Data de Julgamento: 22/08/2018, 2ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 22/08/2018) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – 

MAGISTÉRIO – LICENÇA-SAÚDE – CARGA HORÁRIA – VENCIMENTOS – 

REDUÇÃO – INADMISSIBILDIADE – LEI Nº 500/74 – AVALIAÇÃO ANUAL 

DE DOCENTE – PEDIDO DE DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE. 1. O docente 

licenciado por motivo de saúde conserva a remuneração pelas horas-aula 

que deixa de prestar em razão do afastamento. Inteligência do art. 91, 

parágrafo único, LC nº 444/85 (Estatuto do Magisterio Paulista). 2. 

Eventuais normas de caráter administrativo em sentido contrário não se 

sobrepõem à legislação vigente. Redução da carga horária do docente 

licenciado e consequente redução de seus vencimentos. Inadmissibilidade. 

3. Dispensa de avaliação anual de docente contratado pela Lei nº 500/74 

durante afastamento para tratamento de saúde. Inadmissibilidade. 

Ausência de prova da impossibilidade de realização do exame. Vínculo 

com a Administração que depende da avaliação periódica. Decretos nº 

42.965/98 e 53.037/08. Critério para atribuição anual de aulas LC nº 

1.010/07 e 1.093/09. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-SP 

00037965420118260053 SP 0003796-54.2011.8.26.0053, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 27/11/2017, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 27/11/2017) Assim considerando-se que há expressa 

previsão legal determinando o computo do gozo de licença médica como 

efetivo tempo de trabalho e sendo certo que dos documentos que instruem 

os autos e informações prestadas pela autoridade coatora se extrai que o 

impetrante, de fato , preenche os requisitos legais e alcançou colocação 

adequada para a pretendida atribuição de aulas, de rigor a concessão de 

segurança. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por 

Athaydes Antonio Fraga Alves reconhecendo o direito do impetrante a 

atribuição de aulas junto a Escola Estadual 13 de Maio de Tangará da 

Serra/MT. Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada e a Assessoria 

Jurídica da Municipalidade de Tangará da Serra-MT, nos termos do artigo 

13 da Lei 12.016/2009. “Art. 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá 

em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à 

autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada”. Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Isento de custas, na forma da Lei. 

Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do 

STF).Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 

necessárias e então arquivem-se os autos.P.R.I.C. Tangará da Serra-MT, 

16 de outubro de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000992-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI PINTO MACHADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Verifico pelo teor do documento id 12772601 que a autoridade 

indigitada não é de fato a quem indeferiu o pedido administrativo, nem há 

nos autos qualquer defesa pela autoridade indigitada que permita a 

utilização da teoria da encampação. Conduto e certo que a retificação do 

polo passivo não possui o condão de alterar a competência deste Juízo 

razão pela qual reputo oportuno ao impetrante eventual emenda da inicial 

para retificação do polo passivo e confirme se de fato gozou a licença 

pleiteada nestes autos, manifestando-se inclusive quanto ao pedido de 

reconhecimento da carência superveniente. Após conclusos para 

prolação de sentença Tangará da Serra, 15 de outubro de 2018 Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito.

Intimação 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)
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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 
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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, 

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 
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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. 

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, 
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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 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197000 Nr: 12416-27.2015.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, CAROLINA VITORIA DE CASTRO 

ZANATTA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15499/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

372,00 (quinhentos e setenta e dois reais), a que foi condenado nos 

termos da sentença de fls. 179. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ 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) no protocolo geral do Fórum 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. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177193 Nr: 19279-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DO PARANA - 

FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA - 

OAB:OAB/PR35097

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

572,00 (quinhentos e setenta e dois reais), a que foi condenado nos 

termos da sentença de fls.314. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 300,00 (trezentos 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 INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 
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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. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125862 Nr: 4836-19.2010.811.0055

 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: FIRMINO ALVINO BANDEIRA, CELSO BANDEIRA, 

JOSIAS BANDEIRA, MADALENA DA SILVA BANDEIRA, MARLI DA SILVA 

BANDEIRA, IRACY DA SILVA, SEBASTIÃO BANDEIRA, JOSÉ BANDEIRA, 

MARIA DOS REIS CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA SOARES FARIA, MARCIO SILVA 

INOMATA, MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA, JOAQUIM REZENDE 

CARDOSO, MARIA DAS GRAÇAS FARIA ELEUTÉRIO, MARIA APARECIDA 

FARIA, AILTON LOPES FARIA, JOSÉ ALEIXO FARIA, GERALDO 

CUPERTINO LOPES, LELI LOPES FARIA DE MELO, ANTONIO LOPES DE 

FARIA, SEBASTIÃO LOPES DE FARIA, IRANI LOPES MACHADO, PEDRO 

LOPES DE FARIAS, SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ PARA 

AGRICULTURA LTDA, MILTON LOPES DE FARIA, TEREZINHA LOPES 

FARIA, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, FABIO MARTINS JUNQUEIRA - OAB:9.654 OAB/MT, LUIZ 

RICARDO SOPHIA DORADO - OAB:14722/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDAO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADA 

ÁS FLS. 287, ONDE O OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICOU QUE DIRIGIU-SE 

NA RUA EXPRESSA NO MANDADO E ALI ESTANDO E NÃO TENDO A 

NUMERAÇÃO PREDIAL E ESSA RUA PASSA POR DOIS BAIRROS, SENDO 

QUE PEDIU INFORMAÇÃO AOS MORADORES OS QUAIS NÃO CONHECE A 

PESSOA DO MANDADO, DESTA FORMA DEIXEI DE INTIMAR O SENHOR 

ANTONIO LOPES DE FARIA (FLS, 287), 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, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça acostada as fls. 100, abaixo transcrito: 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 

quiseram informar, devendo informar a este juízo o endereço atualizado do 

mesmo, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276880 Nr: 6475-91.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. DOS REIS & CIA LTDA – ME, JONILTON ALVES 

DOS REIS, ELISANGELA MARIA BOONE BOURSCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Intimação do autor para manifestar sobre o teor da petição de folhas 

71/85, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162769 Nr: 14420-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, 

RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, Nilton 

Massaharu Murai - OAB:16783-O, PABLO ALVES DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 17.772, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 INTIMÃÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

COM URGENCIA, QUANTO A PETIÇÃO DA PARTE EXECUTADA 

ACOSTADA ÁS FLS. 20//214 NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143377 Nr: 2895-63.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): SANDRO SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acerca da 

certidão Certifico que até a presente data o executado não manifestou nos 

autos acerca da proposta apresentada pela parte autora às fls. 152/153, 

apesar de intimado conforme mandado de folhas 165/166, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2005 Nr: 605-37.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MILITINO SOLETTI, SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDINO ZAMBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adonis Camilo Froener - 

OAB:5470B

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor do oficio 

n. 306/2018 juntado as folhas 801.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123671 Nr: 2695-27.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição 842/843.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157228 Nr: 5843-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, RAMOS & 

PACHECO CONFECÇÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERIDAS para pagamento dos valores 

remanescentes, conforme planilha apresentada pela parte autora as fls. 

184/184 verso. Não havendo irresignações, efetuado o pagamento do 

valor remanescente, expeça-se desde já alvará em favor da parte 

exequente observando a conta indicada à fl. 178/v, os poderes 

outorgados na procuração e os termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ.

Efetuada a liberação dos valores, proceda-se a intimação das partes para 

manifestação quanto o cumprimento integral das obrigações e extinção do 

feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281534 Nr: 10252-84.2018.811.0055

 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: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A, CNH 

INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA, PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, MUNIR YUSEF JABBAR - OAB:10.582-MS, 

SHAILLA STREPPEL JABBAR - OAB:14.574/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:15686-A, 

EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:OAB/PR 24.498, LEONARDO 

TEIXEIRA FREIRE - OAB:OAB/RS 72.094, PRISCILA KEI SATO - 

OAB:15684-A/MT

 intimação das requeridas na pessoa dos seus advogados para 

manifestarem acerca da petição da parte autora acostada as fls. 

763-/767,no prazo legal

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 167595 Nr: 7792-66.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ROSA LOURENÇO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CÁSSIO MELLO 

- OAB:14.312-B/MT

 Vistos,

 Trata-se de processo executivo em que foi noticiada a morte da 

reeducanda Ana Rosa Lourenço Francisco (certidão de óbito à fl. 110).

Com vista dos autos, o promotor de justiça requereu a extinção da 

punibilidade em razão da morte (fl. 111).

É o relato. Fundamento. Decido.

É certo que a morte do agente dá ensejo a extinção da punibilidade, 

conforme prescreve o art. 107, I, do Código Penal, in verbis:

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

I – pela morte do agente;

(...)

ANTE O EXPOSTO, em consonância com o MPE, EXTINGO a punibilidade 

de Ana Rosa Lourenço Francisco , em razão de sua morte, nos termos do 

art. 107, inciso I, do Código Penal e artigo 66, II, da LEP.

 Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive ao Cartório Distribuidor, arquivando-se na 

sequência.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281811 Nr: 10501-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BARBOSA DE OLIVEIRA, JOSÉ 

SANCHES SANCHES, MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, Josivaldo Ribeiro da Costa - OAB:20018/0, LUAN 

EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546, Wellington Pereira 

Santos - OAB:10994

 Certifico que, conforme decisão em audiência de Instrução e Julgamento, 

impulsiono os autos INTIMANDO A DEFESA do réu EVERTON BARBOSA 

DE OLIVEIRA, no prazo de 03(três) dias, para apresentar os memoriais do 

réu EVERTON BARBOSA DE OLIVEIRA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 40803 Nr: 8120-40.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Vistos,

 Osvaldo Bueno, atualmente com mais de 79 anos de idade, foi denunciado 

como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso I, III e IV do Código 

Penal, por fato ocorrido em agosto de 1985.

A inicial acusatória foi recebida em setembro de 1985 (fl.51) e após a 

instrução, por meio da sentença de fls.213/219, proferida em outubro de 

1998, o réu foi pronunciado nas sanções do art. 121, §2º, I, III e IV Código 

Penal.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Compulsando os autos verifico que a pena máxima prevista para o delito 

descrito no art. 121, § 2º, I, III, IV do CP se traduz em 30 (trinta) anos de 

reclusão, o que gera prescrição da pretensão punitiva em 20 (vinte) anos, 

consoante preconiza o artigo 109, inciso I do CP – tempo já passado.

 Portanto, mesmo sem considerar o disposto no art. 115 do CP, a 

pretensão punitiva estatal se encontra maculada pelo decurso do tempo.

 Posto isso, levando em conta a prescrição pela pena máxima prevista 

para o crime de homicídio qualificado, nos termos dos artigos 107, IV e 

109, I, ambos do CP, EXTINGO a punibilidade do pronunciado OSVALDO 

BUENO e revogo a prisão processual, devendo a secretaria providenciar o 

necessário para recolhimento dos mandados de prisão e anotações 

pertinentes.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 6697-79.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Vistos,

 Trata-se de processo executivo instaurado para o cumprimento da pena 

total de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, bem 

como o pagamento de 70 dias-multa, por Agnaldo Ferreira de Freitas.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do recuperando 

pelo cumprimento integral da reprimenda (fl. 303).

 É o relato. Fundamento. Decido.

 Analisando os autos, verifico que o sentenciado cumpriu integralmente a 

pena privativa de liberdade imposta, razão pela qual, nos termos do art. 

66, II da Lei de Execuções Penais, EXTINGO A PUNIBILIDADE do 

recuperando Agnaldo Ferreira de Freitas, com relação à referida sanção.

Quanto à reprimenda de multa, assinalo que com o advento da Lei n.º 

9.268/96, a competência para sua execução passou a ser da Vara da 

Fazenda Pública, sendo legítimos para sua cobrança, os Procuradores da 

Fazenda. Desta forma, tendo em vista que não houve o pagamento dos 

dias-multa, determino a expedição e encaminhamento de certidão para a 

Fazenda Pública Estadual, acerca da reprimenda pecuniária a qual foi 

condenado o reeducando, a fim de que a mesma tome as providências 

cabíveis, no sentido de inscrevê-la em Dívida Ativa, bem como promover a 

sua execução, se entender pertinente.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive ao Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos na 

sequência.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 245272 Nr: 12989-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIZ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Certifico que encaminho estes autos para intimação do advogado do 

reeducando para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

cálculo de pena encartado às fls. 83.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 271712 Nr: 2514-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOSE ANIBALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 Autos nº: 2514-45.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 271712.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade os argumentos apresentados pela defesa 

técnica do réu Adriano José Anibale às fls. 36/40 verso, constato que, a 

priori, não possuem respaldo jurídico, visto que o delito em questão 

procede-se mediante ação pública incondicionada, independendo de 

representação da vítima para prosseguimento, bem como, a denúncia 

apresentada se encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP.

 Ademais, entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis 

fatos delituosos de forma cristalina, de modo que a demanda tenha seu 

regular processamento (instrução dos autos), devendo as partes e 

testemunhas serem ouvidas em juízo para imperar o princípio da verdade 

real dos fatos. Além disso, os demais apontamentos da defesa a priori, se 

confundem com eventuais teses de mérito a serem apresentas no 

momento oportuno, razão pela qual, REJEITO a preliminar, devendo o 

processo prosseguir em seus ulteriores termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa

 Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

2. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 36/40 verso) não configuram nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

28 de fevereiro de 2019, às 17h20min.

3. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 4. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 05/06) e na resposta (fls. 36/40 

verso).

 5. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 03 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 161103 Nr: 11478-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA APRESENTAR MEMORIAIS 

ESCRITOS NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 213375 Nr: 4800-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº: 4800-64.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 213375.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 14 de abril de 2016 contra Ricardo dos 

Santos, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado 

no artigo 147, caput, do Código Penal.

A exordial acusatória narra que:

“(...) Na data de 26/03/2016, aproximadamente às 09h50min, na Rua Júlio 

Martinez Benevides, Centro, na Loja Natu e Vida, nesta cidade e Comarca 

de Tangará da Serra/MT, o denunciado RICARDO DOS SANTOS, com 

consciência e vontade, ameaçou a vítima Paula Denize Motta, sua 

ex-namorada, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave (...)” (fls. 

01-D/01-E)”.

O réu foi preso em flagrante delito no dia dos fatos (26/03/2016), sendo 

que, ao analisar o procedimento, o Magistrado plantonista, Dr. Marcos 

Terencio Agostinho Pires, converteu a prisão em flagrante em prisão 

preventiva, com a finalidade de garantir a ordem pública (fls. 58/59).

Todavia, por meio de Advogado, o réu postulou pela revogação da prisão 

preventiva (fls. 46/52) e o Magistrando antecessor, Dr. João Francisco 

Campos de Almeida, no dia 31 de março de 2016, indeferiu o referido 

pedido (fls. 57/57 verso).

Dessa forma, o Advogado do acusado veio propor pelo pedido de 

reconsideração postulando pela liberdade provisória (fls. 61/63), no qual, 

o Magistrando antecessor, Dr. João Francisco Campos de Almeida em 

consonância com o parecer ministerial, indeferiu o pedido (fls. 76/76 

verso).

A denúncia foi devidamente recebida no dia 25 de abril de 2016, conforme 

se constata da decisão de fls. 66/66 verso, sendo o réu pessoalmente 

citado, conforme certidão de fls. 83.

Às fls. 77/78 verso, por intermédio do Advogado, o réu apresentou 

resposta à inicial no dia 18 de maio de 2016, sendo que, no dia anterior o 

referido defensor por meio de ofício ao Tribunal de Justiça impetrou 

Habeas Corpus em favor do acusado, logo, cuja liminar foi indeferida (fls. 

79/81 verso).

 Na oralidade instrutória, foi ouvida a testemunha do Ministério Público 

Paulo da Silva Motta e as testemunhas de defesa Rogério Félix da Silva e 

Edson Martins de Oliveira (mídia de fls. 98).

Na mesma oportunidade, o Magistrando antecessor, Dr. João Francisco 

Campos de Almeida, no dia 30 de maio de 2016, revogou a prisão 

preventiva do réu, tendo o alvará de soltura sido cumprido no dia 1º de 

junho de 2016 (fls. 94/95 e 109/110).

 Em nova solenidade instrutória ouviu-se a vítima Paula Denize Motta e a 

testemunha PM Olinto Ferraz de Souza Júnior, além do interrogatório do 

réu Ricardo dos Santos. Considerando que seu patrono constituído não 

compareceu, injustificadamente, à oralidade, foi arbitrada multa de dez 

(10) salários mínimos, conforme dispõe o art. 265, do Código Processual 

Penal (fls. 126/129).

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações, pugnando pela 

procedência da denúncia e condenação do réu pelo crime a ele imputado 

na exordial acusatória (fls. 130/133).

Por outro lado, a Defesa técnica, às fls. 135/136 verso, pugnou pela 1) 

revogação da multa decretada para ambos os patronos; 2) extinção da 

pena do acusado, considerando eventual condenação com pena já 

cumprida na fase acusatória; 3) caso seja condenado, pugnou pelo 

reconhecimento da confissão como atenuante em grau máximo; 4) requer 

substituição da pena em multa, como prescreve o art. 60, § 2º, do Código 

Penal; 5) subsidiariamente, não subsistindo a pena privativa de liberdade 

por multa, requer a suspensão da pena, pelo período de dois (02) anos, 

conforma prevê o art. 77, do Código Penal .

Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao 

devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de 

ingresso.

DO CRIME DE AMEAÇA

(Artigo 147 do CP)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se consubstanciada nos autos, 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02 e ss.), termo de 

declarações dos policiais militares (fls. 05/06), termo de declarações das 

testemunhas (fls. 24/27) termo de declarações da vítima e termo de 

representação (fls. 07), boletim de ocorrência (fls. 11/12), bem como, 

pelos depoimentos prestados em Juízo.

 Na mesma toada, a AUTORIA restou efetivamente comprovada, haja vista 

que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios 

robustos e cristalinos que evidenciam a prática delitiva, senão, vejamos.

A vítima Paula Denize Motta, em sede inquisitiva perante a Autoridade 

Policial, ouvida sobre os fatos narrados na exordial acusatória, 

asseverou:

“(...) QUE, na data de ontem, pela madrugada fui agredida por meu 

ex-namorado RICARDO SANTOS, após me dirigi a esta Delegacia e fiz 

boletim de ocorrências, numero 2016.100410 e, solicitei medidas 

protetivas, sendo deferidas ainda na data de ontem, em Autos 

4180-52.2016.811.0055, Código 212607, expedido pela Quinta Vara Civel 

desta Comarca; QUE, recebi a notificação de RICARDO ainda na data de 

ontem por volta das 18:00 horas, sendo indagada da urgência da entrega 

da notificação de RICARDO ainda na data de ontem e eu lhe respondi que 

sim; QUE, hoje por volta das 09:50 horas, RICARDO, foi até a loja em que 

trabalho, NATU & VIDA, com um papel em mãos dizendo que era o 

orçamento do preço da lanterna que havia quebrado na noite anterior, pois 

ele batera no portão e, que se eu não lhe pagasse que não ficaria daquela 

forma, eu lhe disse que não faria o pagamento, quando ele disse que 

pegaria uma chave de roda em seu veiculo e iria com uma pessoa do qual 

chamou de NEGAO, dizendo ao telefone que se ele fosse preso, que 

NEGAO fosse até a loja e quebrasse toda a loja e quem lá estivesse; QUE, 

nisto meu pai ligou para a policia; QUE, ele percebendo que a viatura 

policial passou defronte a loja, saiu da loja e entrou na loja ao lado, quando 

os policiais o abordaram e fizeram sua prisão (...)” (fls. 07)

Na mesma senda, na oralidade instrutória, ao ser auscultada, a ofendida 

para justificar a quebra da lanterna, declarou que na semana anterior do 

fato em questão, aconteceu uma agressão na frente da casa do seu pai, 

relatando que nesse dia o acusado deixou a caminhonete dele de forma 

atravessada na rua e, no momento que efetuou a marcha ré, acabou 

batendo no portão da casa de forma proposital e, também ficou patinando 

com o veículo em frente da residência, assim, além de quebrar parte da 

caminhonete, acabou estourando o pneu.

No dia do fato, ocorrido no sábado de manhã, o acusado que já possuía 

medidas protetivas ao seu desfavor, dirigiu-se até a loja levando consigo 

uma nota que constava o valor do dano do veículo querendo que a vítima 

arcasse com o prejuízo. Em resposta, a vítima também pediu para o 

acusado arcar com o dano do portão, todavia, na época dos fatos, a 

mesma devia uma quantia de dinheiro ao réu, momento este que, propôs a 

quitação dessa pecúnia em pagamento da reforma do veículo, assim, 

estaria quite.

 O acusado, percebendo que não teria o que queria, começou a ameaçar 

a vítima dizendo que iria pegar uma chave de roda e quebrar tudo, 

também, segundo a vítima, realizou ou fingiu realizar certa ligação para 

uma pessoa com codinome “Negão”, com o objetivo de amedronta-la.
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Ao ser indagada se o acusado falou que iria quebrar o estabelecimento, a 

caminhonete de seu pai e também chamaria essa pessoa denominada 

“Negão” para fazer algo com todos ali presentes na loja, a vítima afirma 

que sim e que se sentiram ameaçados no momento.

Corroborando as declarações da ofendida, o policial da ocorrência Olinto 

Ferraz de Souza Júnior, ao ser inquirido sobre os fatos em sede 

inquisitorial, aduziu:

“(...) QUE ratifica os relatos do boletim de ocorrência supracitado, onde 

relata que nesta data estava a serviço, sendo na companhia do SD PM 

ANTUNES; QUE essa guarnição foi solicitada para atendimento de quebra 

de medida protetiva; QUE, ao chegar no local o suspeito, RICARDO DOS 

SANTOS, avistando a viatura policial, tentou entrar em um estabelecimento 

ao lado do serviço da vitima, PAULA DENIZE MOTTA, no intuito de 

esquivar-se; QUE abordamos e o conduzimos a esta Delegacia (...)” (fls. 

05).

A testemunha supracitada foi novamente inquirida em Juízo, momento em 

que confirmou as declarações prestadas pela ofendida, sendo que aduziu 

que foi acionado para atender uma ocorrência de quebra de medida 

protetiva e que a vítima, por ligação, encontrava-se apavorada 

comunicando que estava sendo ameaçada. Após chegarem ao local, 

conseguiram localizar o acusado na loja ao lado, denominada Cacau 

Show, encaminhando ele à Delegacia. Ao ser indagado sobre o 

comportamento do denunciado, o PM relata que ao estar com os policiais, 

o réu aparentava estar calmo, porém, diz que as pessoas dentro da loja 

estavam nervosas, tanto que confirma que tanto os funcionários quanto a 

vítima confirmaram que ele chegou na loja ameaçando.

Na mesma toada, a testemunha Paulo da Silva Motta afirma que no dia do 

fato não estava presente, mas, ficou sabendo de todo ocorrido pela sua 

filha, ratificando ainda que o acusado ameaçou de pegar a uma 

ferramenta para destruir a loja caso não realizasse o pagamento do dano, 

assim como, que o mesmo tinha conhecimento das medidas protetivas em 

desfavor de si mesmo. Narra acerca do acontecimento que ocorreu em 

sua residência e afirma que o autor de tudo foi o próprio réu. Relata que 

depois dos fatos ocorridos, sua filha lhe contou que foi agredida por 

diversas vezes, porém, antes de todo caos a vítima estava tentando 

tolerar tudo sozinha.

 Na oitiva da testemunha Rogério Félix da Silva, relata sobre a 

personalidade do acusado, sendo esta íntegra, sobre o relacionamento do 

casal que até o momento tinha conhecimento de que era bom e, referente 

à família da namorada e o acusado, as duas partes sempre se deram bem, 

que desconhece o fato dele andar armado e narrou sentir tristeza ao ter 

conhecimento da prisão do acusado, portanto, não contribuiu para a 

elucidação dos fatos.

No mesmo modo, na oitiva da testemunha Edson Martins de Oliveira, 

relatou que nunca ouviu falar mal sobre o acusado e nunca ter 

presenciado aparência agressiva vinda do réu, desconhece a respeito de 

o réu andar armado e, também, não conhece a ex-namorada do acusado, 

da mesma forma, não contribuiu para a elucidação dos fatos.

O réu Ricardo dos Santos foi devidamente interrogado em sede judicial, 

instante em que confessou a prática delitiva, ratificando que são 

verdadeiras as acusações em desfavor de si, bem como, lembra-se dos 

fatos realizados e ameaças proferidas.

Desse modo, compulsando com os autos, vislumbro que o delito insculpido 

no artigo 147 do Código Penal, restou evidenciado através de elementos 

probatórios robustos e cristalinos, demonstrando, outrossim, que o réu 

Ricardo dos Santos efetivamente ameaçou, por intermédio de palavras, a 

vítima Paula Denize Motta.

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o 

pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do 

material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 

incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)”

Desse modo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito 

de ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime formal, é 

desnecessário, para sua consumação, a intenção do agente de causar 

mal à vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor à parte ofendida. 

No caso dos autos, a ofendida, além de ter registrado boletim de 

ocorrência, representou criminalmente em face de seu algoz.

Aliás, eis o precedente da corte Superior de Justiça explicando as 

nuances do crime de ameaça:

 “CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. 

SUPOSTA ATIPICIDADE E CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO 

FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA 

DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. 

DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. 

REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 

que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo 

quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a 

concessão do habeas corpus, de ofício. 2. Se o Juízo processante, após 

o encerramento da instrução penal e diante da análise das provas 

produzidas sob crivo do contraditório, reconheceu a materialidade e 

autoria delitivas, tendo sido a sentença confirmada pelo Colegiado ad 

quem, não há se falar em trancamento do processo-crime, sob alegação 

de suposta carência de justa causa para a persecução penal. 3. 

Considerando que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo 

probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser 

o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das 

alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido 

de provas, inviável em sede de writ. 4. Embora a palavra da vítima possua 

especial relevância no crime de ameaça, o juízo condenatório baseou-se 

não apenas na manifestação do ofendido, tendo sido valorados, 

igualmente, o teor de publicações do impetrante na rede social facebook e 

as provas testemunhais colhidas durante a instrução. 5. O crime de 

ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a 

intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que 

praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não 

tenha se sentido ameaçada. In casu, reconhecida a potencialidade 

ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade 

da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário 

reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. 6. Ainda que 

a Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, possa ter 

opinado pela absolvição do réu, tal pronunciamento não vincula o julgador, 

pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça 

de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao 

órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg 

nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). 7. No que se refere ao 

pleito de revisão da dosimetria da pena deduzido em sede de agravo 

regimental, os fundamentos declinados pela sentença condenatória para 

valoração negativa da personalidade do acusado mostram-se idôneos, 

sem que se possa inferir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da 

ordem de ofício. 8. Tratando-se de réu reincidente, a imposição do regime 

mais gravoso do que o indicado pelo quantum de pena decorre da 

literalidade do art. 33, § 2º, do Código Penal, devendo ser reconhecida a 

proporcionalidade do cumprimento inicial em regime semiaberto. De mais a 

mais, considerando que os delitos não ostentam natureza hedionda, não 

há se falar em afastamento do óbice do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990. 
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9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi 

praticado em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume 

especial relevância probatória, e o réu não trouxe aos autos qualquer 

elemento apto a desconstituir a versão acusatória; pelo contrário, 

confessou a prática do delito que lhe é imputado.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-D/01-E, e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho o réu Ricardo dos Santos, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 147 do Código Penal, com as implicações da 

Lei nº 11.340/2006.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, visto que, em que pese os inúmeros 

registros criminais acostados às fls. 136/137, vislumbro que o réu não 

ostenta sentença penal condenatória transitada em julgado.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

 Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, vislumbro a 

presença da circunstância atenuante da confissão, insculpida no artigo 

65, inciso III, alínea “d”, do CP, bem como, constato a presença da 

agravante prevista no artigo 61, II, “f”, in fine, do Código Penal, razão pela 

qual, COMPENSO a referida agravante com a atenuante da “confissão 

espontânea”, deixando, por consequência, também de agravar a pena.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça, a pena definitiva de 01 (um) mês de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, por parte do 

condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I e 77, III, ambos do Código 

Penal).

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

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 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Por fim, verifico que o advogado postulou, em sede de alegações finais, a 

revogação da multa imposta na audiência de fls. 126/127 aos advogados 

constituídos do réu, na forma do art. 265 do CPP, sob o argumento de que 

houve um mero descuido da pauta de audiências e que não houve 

intenção de afrontar ao Juízo, muito menos abandono do processo e que 

sempre colaboraram acompanhando audiências quando nomeados ad 

hoc.

Nesse ponto, é fato público e notório que os causídicos do réu, mormente 

o Dr. Altemar Dias da Gama se mostra, diuturnamente, advogado zeloso 

junto aos seus clientes, comparecendo em todas as audiências e 

praticando sem retardo os atos processuais que lhe cabe, inclusive, de 

fato, atua normalmente realizando audiências como advogado ad hoc 

quando nomeado em cartas precatórias em que os réus possuem 

advogados constituídos e estes não comparecem para acompanhar o 

deprecado e a Defensoria Pública não os realiza em seus lugares, por 

força da Resolução nº 79/2015/CSDP. Assim, forçoso se faz registrar 

que, indubitavelmente, se os causídicos do réu não comparecerem à 

audiência de fls. 126/127, que ensejou a aplicação da multa de que trata o 

art. 265 do CPP, não o fizeram por espírito emulativo ou visando causar 

retardamento ao processo e, muito menos, com qualquer intenção de 

abandonar a causa, de maneira que, excepcionalmente, ACOLHO tal pleito 

para o fim de REVOGAR a multa imposta com escoro no art. 265 do CPP, 

na audiência de fls. 126/127, por não vislumbrar intenção deliberada dos 

causídicos de abandonar a defesa do réu.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

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

Tangará da Serra, 31 de agosto 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: 1000263-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAZZON NATURE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO DIANA MACIEL OAB - MG131212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RACHEL FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos. Diante do teor da certidão do ID 16321606, que noticia que não foi 

possível intimar a executada uma vez que não se encontrava residindo 

naquele endereço, tem aplicação o disposto no art. 19, § 2º, da Lei nº 

9.099/1995; consequentemente, uma vez expedida intimação à executada 

no endereço constante dos autos, não tendo ela sido encontrada e não 

tendo informado sua mudança, reputa-se válida e eficaz a intimação do 

bloqueio do ID 13944630. Assim, cumpra-se na íntegra a decisão do ID 

14645124. Após, para que seja analisado o novo pedido de penhora on 

line, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 

demonstrativo atualizado do valor executado, deduzindo o valor bloqueado 

nos autos, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 08 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-02.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR PATRICIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENI PANUNCIO (REQUERIDO)

JOSE LUIZ PANUNCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO as Partes para informarem nos autos o CPF dos titulares das 

contas indicadas na peça que formalizou o acordo realizado, para 

transferência dos valores.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002108-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUCAS DOMINGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista que já houve a citação da reclamada (ID 

15752196), determino, com fundamento no art. 329, II, do CPC, a intimação 

da reclamada para que se manifeste, no prazo de 15 dias, sobre o pedido 

de aditamento do ID 16067807. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

novembro de 2016. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MICHELLE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002008-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 16371221. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema BACENJUD e INFOJUD. Com o 

resultado da pesquisa (que indicou o mesmo endereço constante nos 

autos – extrato anexo), manifeste-se a reclamante, requerendo o que 

entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Deixo de proceder buscas no sistema SIEL, uma vez 

que para o atendimento da providência é necessário que a exequente 

informe o nome da mãe e data de nascimento ou o número do título de 

eleitor do executado, a fim de que seja apreciado o pedido. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES CANDIDA DA SILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO REIS MORETTO OAB - MT23999/O-O (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))

 

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: 1001314-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIA DE LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

JAYME BROWN DA MAIA PITHON, OAB/BA 8.406 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: 1001310-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO VILHALBA TORRE (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))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012421-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO DELCARO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8012421-73.2016.8.11.0055 Autor (a): Rodolpho Delcaro – ME 

Ré: Cielo S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores 

depositados nos autos (cf. ID n. 15469320). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre 

magistrado (cf. ID n. 15030071), necessário é a extinção do presente 

feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 

de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FONTOURA DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

PATRICIA CRISTINA DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000139-54.2018.8.11.0055 Autor (a): R.A. Distribuidora de 

Peças Automotiva Ltda. - ME Ré (u): Cláudia Fontoura de Araújo Silva 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. O exequente informou nos autos que a executada 

cumpriu a obrigação integralmente (cf. ID n. 16385689). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação pretendida, necessária é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 08 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001957-41.2018.8.11.0055 Autor (a): Josiane Gonçalves dos 

Santos Ré (u): A. Telecom S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 128,07 (cento e vinte e oito reais e sete centavos), conforme prova 

certidão anexa à inicial (ID n. 14597274). Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, 

nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a parte autora contratou 

seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar no presente caso. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório in casu, especialmente a áudio de 

contratação dos serviços pós-pagos anexo à contestação e a declaração 

dada pela autora em audiência de conciliação confirmando a existência de 

relação jurídica (cf. ID n. 14503259), resta incontroversa a contratação 

dos serviços citados, razão pela qual reputo não assistir razão à parte 

autora. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento, legitima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 
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CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela 

primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a 

parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, opino por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar a autora ao pagamento das faturas inadimplidas que perfazem a 

monta de R$ 128,07 (cento e vinte e oito reais e sete centavos), com 

correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo vencimento e 

juros simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 10% (dez por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-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))

 

Autos n. 1001268-94.2018.8.11.0055 Autor (a): Fabiana Leandro da Silva 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra que foi negativada em órgão de restrição 

de crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 1.194,83 (mil 

cento e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), conforme 

suposta certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui esse 

débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparado em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. A prova da inscrição no cadastro de 

inadimplentes é da alçada da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. 

É dizer, compete a ela demonstrar o fato ilícito em questão, embora não 

seja seu ônus produzir a prova negativa da contratação. Neste diapasão, 

por inexistir qualquer documento oficial que demonstre a referida 

negativação, é impossível verificar se há, de fato, inscrição no cadastro 

de inadimplentes em nome da parte autora, sendo essa prova de facílima 

produção e da alçada desta. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL - 

PROPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA - NÃO COMPROVAÇÃO - 

DANO MORAL AFASTADO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS À 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 333, INCISO I DO CPC - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Inexistindo a 

comprovação nos autos que houve a inscrição do nome junto aos 

cadastros demeritórios, a improcedência da demanda se torna imperativa, 

ex vi do que determina o art. 333, inciso I, do CPC. (Ag 50461/2015, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015) 

Ante ao exposto, necessário julgar improcedente os pedidos contidos na 

inicial, uma vez não demonstrado o ato ilícito que supostamente embasaria 

a pretensão da autora. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial. Sem custas nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 
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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, 08 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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))

 

Autos n. 1001267-12.2018.8.11.0055 Autor (a): Fabiana Leandro da Silva 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra que foi negativada em órgão de restrição 

de crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 31,74 (trinta e 

um reais e setenta e quatro centavos). Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparado em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. A prova da inscrição no cadastro de 

inadimplentes é da alçada da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. 

É dizer, compete a ela demonstrar o fato ilícito em questão, embora não 

seja seu ônus produzir a prova negativa da contratação. Neste diapasão, 

por inexistir qualquer documento oficial que demonstre a referida 

negativação, é impossível verificar se há, de fato, inscrição no cadastro 

de inadimplentes em nome da parte autora, sendo essa prova de facílima 

produção e da alçada desta. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL - 

PROPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA - NÃO COMPROVAÇÃO - 

DANO MORAL AFASTADO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS À 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 333, INCISO I DO CPC - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Inexistindo a 

comprovação nos autos que houve a inscrição do nome junto aos 

cadastros demeritórios, a improcedência da demanda se torna imperativa, 

ex vi do que determina o art. 333, inciso I, do CPC. (Ag 50461/2015, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015) 

Ante ao exposto, necessário julgar improcedente os pedidos contidos na 

inicial, uma vez não demonstrado o ato ilícito que supostamente embasaria 

a pretensão da autora. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial. Sem custas nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA 00496663127 (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000754-78.2017.8.11.0055 Autor (a): Gilda Maria de Castilho 

Campos Ré (u): Eduardo Pereira PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 16315379), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15531352). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 
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(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001453-69.2017.8.11.0055 Autora: ANA MARIA DE LIMA Ré: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ré: MASTERCARD BRASIL 

SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz 

leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que 

todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no 

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os 

esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 

Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de dilação 

probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com provas 

documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador. 

Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a serem tratadas, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Para os consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte 

autora são verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. A parte autora 

narra que possui um cartão administrado pelo Banco Santander com 

bandeira Mastercard. Informa que com viagem agendada para o Chile 

entrou em contato com o Banco requerido habilitando seu cartão para 

devida utilização em toda América Latina, considerando que seria utilizado 

no Chile nas datas de 14/10 a 20/10. Informa que durante toda a viagem 

tentou utilizar seu cartão, porém as transações não eram autorizadas. 

Inconformada, ajuizou a presente demanda requerendo indenização por 

danos materiais, bem como indenização por danos morais. O Banco 

promovido apresenta defesa em que reputa as alegações autorais 

afirmando que não consta no período de 14/10 a 20/10 transações 

negadas do cartão final 1595 no Chile, que Inexistem danos morais no 

presente caso, pois o fato narrado não é capaz de atingir a honra 

subjetiva e é inapto a caracterizar um abalo moral impugnando ainda a 

inversão do ônus da prova, pois serviria de artifício para privilegiar o 

autor, em detrimento das garantias processuais da Ré. Ainda requereu 

preliminarmente seja reconhecida a ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ 

MASTERCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. A 

reclamada MASTERCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

apresentou sua defesa requerendo inicialmente a retificação do pólo 

passivo da demanda para que conste a sua verdadeira razão social, qual 

seja, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, o que 

desde já opino pelo deferimento. Preliminarmente requereu sua 

ilegitimidade passiva afirmando que a Mastercard não é administradora de 

cartões, mas proprietária da tecnologia de informação que conecta 

adquirentes e emissores, permitindo o processamento das transações 

com cartões. Afirma que não emite cartões, apenas licencia o uso de sua 

marca como indicativo da tecnologia mencionada e que não tem qualquer 

ingerência sobre a aprovação e concessão de crédito pelos emissores 

aos consumidores, sobre fixação de taxa de juros, sobre estabelecimento 

de anuidade ou sobre estorno de transações, envio de faturas, envio de 

senha, bloqueio de cartões etc, sendo tais atividades geridas 

exclusivamente pelo Emissor sem que, aliás, a bandeira interfira ou tenha 

acesso a quaisquer dados pessoais dos compradores. No mérito discorre 

acerca do descabimento do pleito de indenização por danos materiais, 

descabimento do pleito de indenização por danos morais e da inversão do 

ônus probatório, requerendo ao final a improcedência da ação. Tendo em 

vista a posição vulnerável vivenciada pelos consumidores na relação de 

consumo (CDC, art. 4º, I), a necessidade de coibição de abusos (CDC, 

arts. 4º, VI; 6º, IV) e a efetiva prevenção e reparação dos danos por eles 

sofridos (CDC, art. 6º, VI a VIII), todos os envolvidos na cadeia de eventos 

que culminou com prejuízo àqueles - in casu da financeira, da empresa 

titular da bandeira do cartão de crédito e daquela que possui sua 

logomarca estampada nas faturas de pagamento - são solidariamente e 

objetivamente responsáveis, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 

25, § 1º, do CDC e teoria da aparência, motivo pelo qual entendo por 

rejeitar a Preliminar arguida. No mérito entendo pela procedência da ação. 

A tese do Banco requerido suscitada em contestação é contrária ao 

relatado e demonstrado nos autos. Com efeito, a autora demonstrou que 

possui um cartão de crédito internacional e requereu habilitação de uso no 

exterior no período de 14/10 a 20/10 para o Chile, demonstra ainda que 

não conseguiu utilizar referido cartão na modalidade crédito, apenas 

efetuando saques com limites diários de R$ 1.500,00. Portanto, está mais 

que claro que a autora solicitou a habilitação de seu cartão de 

crédito/débito para uso em viagem ao Chile. Quanto à tese de ausência de 

recusa nas compras, é de se registrar que a relação jurídica de direito 

material entre as partes versa sobre consumo, o que, notadamente, 

confere uma série de prerrogativas, entre elas a inversão do ônus 

probatório, a plena reparação dos danos e a responsabilidade civil objetiva 

da empresa (Lei 8.078/90, Art. 6º, VI e VII e Art. 14, caput). Nesse 

contexto, percebo que o banco promovido não se desincumbiu do ônus de 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da 

requerente (art. 373, II, do CPC), sobretudo sua tese de que não há 

transações negadas no cartão 1595 para o período informado pela parte 

autora no sistema do banco. Demais disso, não é crível pensar que a 

demandante se aventuraria no Judiciário caso não tivesse realmente tido 

problemas com seu cartão durante a viagem. Destarte, forçoso 

reconhecer o direito da consumidora em ser reparado pelos danos morais. 

Os danos morais (dano in re ipsa) decorrem do abalo a qualquer dos 

atributos da personalidade, em especial à honra e à imagem da vítima 

desencadeada pelo evento. Na hipótese vertente, a má prestação de 

serviço da parte requerida causou todo um constrangimento à autora 

durante sua viagem internacional (não realizou as compras de seu 

interesse e foi impedid de efetuar pagamentos básicos, tais como, a diária 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 296 de 763



do hotel). O valor da reparação deve guardar correspondência para com o 

gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do 

fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do 

dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio 

no princípio da proporcionalidade. Com essas considerações, hei por bem 

arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor dos prejuízos de ordem 

moral, proporcional ao malefício experimentado pela demandante e 

suficiente para amenizar o desgaste emocional presumido na espécie 

("vício no serviço"), sem proporcionar enriquecimento indevido. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Condenar as rés 

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A., solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, por se vislumbrar 

no caso concreto responsabilidade contratual; b) Condenar as rés 

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A., solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 

249,58 (duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), a 

título de danos materiais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do desembolso e correção monetária, pelo INPC, 

a partir do arbitramento; c) Determinar a retificação do polo passivo da 

demanda para que conste a sua verdadeira razão social, qual seja, 

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. Extingue-se o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 07 de novembro 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, 07 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON TABORDA RIBAS (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))

 

Autos n. 1001312-16.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 16384795), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 de novembro 

de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI MARIA GALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001410-98.2018.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a parte embargante se insurja 

contra os termos da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação 

refere-se ao conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação 

ou no dispositivo da decisão. Portanto, em que pesem os termos dos 

embargos opostos pela parte autora, entendo que a r. sentença tratou da 

temática posta em profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas 

teses, há fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual 

se demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 
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em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“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 efeitos 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).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Assim, permanece 

a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 de novembro 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, 08 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010786-33.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TCI TANGARA CEREAIS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ MARTINS QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 8010786-33.2011.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da 

lei n. 12.153/2009. FUNDAMENTAÇÃO: A parte autora manifestou nos 

autos informando que tomou conhecimento de que o requerido veio a 

falecer no curso desta ação enquanto brincava com o filho em um 

pula-pula e que, em diligências, verificou a veracidade dos fatos com a 

esposa do executado. Requereu assim a extinção dos autos. Assim, 

utilizando de forma subsidiária o Art. 51 da Lei 9099/95 que traz a seguinte 

redação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: (...) V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença 

ou não se der no prazo de trinta dias; 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

opino por julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro 

no art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 485, IX do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de 

sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 09 de 

novembro de 2018. . KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

EVERTON BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010219-89.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Outrossim, 

consigna-se que o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo extrajudicialmente 

(cf. Id. 16386368). Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é 

devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer parte da presente 

sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, 

JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. 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, 09 de novembro 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, 09 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-18.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY KAIQUI SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (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: 8011075-24.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEMES DE TOLEDO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8011075-24.2015.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata os autos de cumprimento de sentença em que a 

parte exequente efetuou o levantamento do valor via alvará (cf. ID 

14713915). Assim, considerando o cumprimento da obrigação por parte da 

executada entendo pela extinção e arquivamento do feito. 3. Dispositivo 

ANTE O EXPOSTO, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 

de novembro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELON FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001309-61.2018.811.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 16381868), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato . É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 de novembro 

de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DANTAS - MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001090-82.2017.8.11.0055 Autora: CELIO DANTAS - MOVEIS 

PLANEJADOS - ME Ré: CIELO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz 

leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que 

todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no 

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os 

esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 

Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de dilação 

probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com provas 

documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador. 

Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a serem tratadas, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: Inicialmente, cumpre destacar que a atividade comercial 

que contrata o serviço de utilização do sistema de processamento de 

compra via cartão de crédito/débito, se enquadra no conceito de 

consumidor, nos temos de art. 2º do CDC. O destinatário final do crédito é 

o próprio estabelecimento comercial recorrido. Portanto, se aplica à 

relação de consumo no caso em tela, na medida em que a empresa 

recorrida é a destinatária final da máquina utilizada para pagamentos 

através do cartão de crédito, restando configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. Para os 

consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte 

autora são verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. A parte autora 

narra que aderiu ao sistema de pagamentos via cartão de crédito para 

viabilizar sua atividade econômica. Alega que efetuou uma transação no 
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valor de R$ 18.000,00, todavia, a empresa ré teria efetuado cobranças 

indevidas a título de taxas de antecipação, repassando apenas a quantia 

de R$ 15.610,43. Diante o exposto, requer a restituição de R$ 2.389,57 e 

indenização por danos morais. O promovido apresenta defesa em que 

refuta as alegações autorais afirmando que visto que a conduta da CIELO 

sempre se pautou pela legalidade e pelas disposições contratuais 

celebradas entres as partes, não havendo qualquer irregularidade nas 

operações contestadas, visto que todos os valores foram devidamente 

repassados ao Autor, tampouco há danos de ordem moral comprovados e 

que ensejem a vultosa e descabida reparação pretendida. No mérito 

entendo pela procedência da ação. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pelo requerente demonstra o desconto 

aludido na inicial, referente a antecipação do crédito no valor de R$ 

18.000,00, sendo recebido pelo promovente a monta de R$ 15.610,43. Já 

de outro tanto, a parte requerida trouxe telas sistêmicas da aludida 

contratação da antecipação de créditos realizada no ano de 2017 com 

taxa de juros de 9,99%, contudo, deixou de apresentar contrato assinado 

pelo requerente ou áudio, a fim de comprovar a contratação dos valores 

mencionados alhures. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. No caso, caracterizado está 

o defeito do serviço e o dano material 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. Nesse sentido, a restituição dos 

valores (R$ 2.389,57) descontados de maneira indevida é medida que se 

impõe. A parte requerente pleiteia ainda indenização a título de danos 

morais, o que não deve prosperar, pois os danos morais sofridos pela 

requerente não podem ser presumidos, já que esta não é pessoa física, 

não contendo assim dignidade, respeito próprio, autoestima, não sendo 

passível de dor, humilhação e vexame, assim os danos sofridos por 

pessoa jurídica devem ferir a honra objetiva, externa ao sujeito, que 

consiste na admiração e respeito à reputação daquela. Nesse sentido, é 

certo que somente pessoas físicas podem ser vítimas dos denominados 

danos morais puros ou diretos, pois somente estas são providas de 

sentimentos, emoções, portanto, suscetíveis de alterações em seu estado 

anímico. As pessoas jurídicas, por seu turno, só podem ser vítimas de 

danos morais reflexos ou indiretos, que se traduzem no abalo da imagem 

que possui diante da sociedade, isto é, a reputação que construiu ao 

longo de sua própria existência. Portanto, não há como se concluir que os 

cheques devolvidos por insuficiência de fundos, anexos a inicial, 

decorrem desta antecipação de crédito, ensejando assim a improcedência 

da pretensão a título de danos morais. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

Condenar a promovida a restituir ao promovido a importância de R$ 

2.389,57 (dois mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete 

centavos), correspondente ao valor descontado na antecipação de 

créditos, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Extingue-se o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 12 de novembro 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, 12 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002303-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A 

(ADVOGADO(A))

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1000872-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS FACIO JUNIOR (REQUERENTE)

LUCAS BERTONCELLO FACIO (REQUERENTE)

FABIOLA BERTONCELLO FACIO (REQUERENTE)

J. B. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (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))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000872-20.2018.8.11.0055 Reclamante: ANTONIO CARLOS FACIO 

JUNIOR e outros. Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1] ). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2] ). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença 

foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3] . 

Deste modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz 

leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4] ), uma vez que 

todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no 

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os 

esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. A 

priori necessário seja reconhecida de ofício a INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS, em relação aos autores LUCAS BERTONCELO 

FÁCIO E JULIA BERTONCELO por serem menores, ainda que, 

representados por sua mãe na presente ação. Afinal, no sistema dos 

Juizados Especiais, somente o maior de 18 (dezoito) anos poderá ser 

autor, segundo a dicção do Art. 8º, parágrafos 1º e 2º, da Lei 9.099/95, in 

verbis: “Art. 8º 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. § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as 

pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas. “§ 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, 

independentemente de assistência, inclusive para fins de 

conciliação.”(destaquei) Nesse contexto, não há como permitir o 

prosseguimento da reclamação em epígrafe em face da impossibilidade 

legal dos autores figurarem como partes nos Juizados Especiais. A 

propósito: DPVAT. ACIDENTE DE TRÃNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. MENOR IMPÚBERE. REPRESENTAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO 
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FEITO. É vedado o ajuizamento de ação, perante o Juizado Especial Cível, 

por menor impúbere, mesmo que representado pelo pai. Atendimento ao 

art. 8º, §§1º e 2º DA LEI Nº 9.099/95. Extinção do feito, sem julgamento do 

mérito, em razão da ilegitimidade ativa. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71001261759, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 11/04/2007). Assim, a 

pretensão dos autores pode ser exercitada tão somente perante uma das 

varas cíveis da justiça comum, na qual, inclusive, se for o caso, poderá 

pleitear a gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1.060/50. Passo a 

análise do feito apenas em relação aos autores ANTONIO CARLOS FACIO 

JUNIOR e FABIOLA BERTONCELLO FACIO. Analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Destaca-se que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado os mandamentos contidos no Código de Defesa do Consumidor. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

em que alegam os Reclamantes que adquiriu passagens aéreas, referente 

ao trajeto Cuiabá/MT – Uberaba/MG, com partida no dia 23/12/2016, com 

escala em São Paulo e com chegada prevista em Uberaba às 13h20min e 

retorno no dia 28/12/2016 com chegada m Cuiabá às 10h50min. Afirmam 

que dias após a compra receberam um telefonema da empresa dizendo 

que o voo de volta havia sido cancelado e havia outras opções 

disponíveis para escolha, escolhendo o roteiro de volta que saia no dia 

28/12/2016 às 13h45min de Uberaba, com escala em São Paulo, e 

chegada em Cuiabá às 18h20min do mesmo dia. Relatam que ao chegarem 

ao aeroporto de Cuiabá foram informados que o voo de ida foi alterado e 

que sairia às 16h15min de Cuiabá, com conexão em Confins, e previsão 

de chegada em Uberaba às 22h20min, sendo que chegaram ao seu 

destino apenas as 00h40min. Requerem indenização por danos morais e 

por danos materiais, no montante de R$ 4.932,26 (quatro mil novecentos e 

trinta e dois reais e vinte e seis centavos). A ré, ao seu turno, afirma que 

não há que se falar em dano moral e material, uma vez que a Ré 

comunicou com antecedência a parte Autora quanto a alteração de malha 

aérea, via e-mail cadastrado, e que, dessa forma, fica claro que a parte 

Autora tinha total ciência da alteração do horário do voo tanto que 

embarcou sem nenhuma intercorrência.. Aduz que sempre que houver 

situações de risco para o voo, as empresas são orientadas pela ANAC a 

não concluírem/iniciarem a viagem, evitando maiores riscos aos seus 

passageiros, motivo pelo qual não restou alternativa para a AZUL, a não 

ser efetuar manutenção extraordinária na aeronave, continuando sua 

defesa afirmando ser o caso de EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA 

RÉ AZUL – MOTIVO DE FORÇA MAIOR, requerendo ao final, a 

improcedência da ação. Em que pesem as alegações dos autores, reputo 

não existir razão aos mesmos. Os documentos juntados na inicial 

confirmam a versão da empresa aérea de que os autores foram 

devidamente informados das alterações. Consta em ID de nº 12532762, 

datado de 07 de novembro de 2016, a informação de alteração de 

itinerário de voo com saída de Cuiabá para às 16h15min, e, em 23 de 

dezembro as 05h15min, conforme documento anexo à exordial consta o 

alerta de aproximação do voo em questão com data e horário do voo, para 

que, se assim quisessem, os autores realizassem o check-in. Não sendo, 

portanto, verossímil a alegação dos autores de que foram surpreendidos 

com as mudanças sem aviso prévio pela empresa aérea reclamada. Com 

efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que os autores em razão das alterações realizadas no 

itinerário do voo sofreram qualquer situação que lhe causaram 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações, pois 

previamente avisados das alterações, conforme prevê a regulamentação, 

ou seja, informados com mais de 72 horas de antecedência. Neste mesmo 

raciocínio a jurisprudência, vejamos: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS. MUDANÇA DE DATA E ITINERÁRIO DO VOO DE 

VOLTA POR CONVENIÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE CONDUTA 

ABUSIVA E COBRANÇA EXCESSIVA POR PARTE DA COMPANHIA 

AÉREA. O procedimento da ré, a qual cobrou do passageiro a multa 

respectiva pela alteração do voo acrescida da diferença entre as tarifas é 

lícito, pois, além de ser amparado pela ANAC, foi expressamente 

informado ao autor pela companhia aérea antes da alteração do voo, 

cumprindo essa com o seu dever de informação ao consumidor. Sentença 

de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70069733137, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 10/11/2016) 

Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO POR 

PARTE DA CIA AEREA. INFORMAÇÃO PRESTADA À AUTORA 15 DIAS 

ANTES DA DATA DA VIAGEM. PERDA DE 3 HORAS NA CIDADE DE 

NATAL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. Em tendo a empresa ré 

informado a alteração do vôo da autora com antecedência de 15 dias da 

data de embarque, não se configura nenhuma atitude ilícita por parte da 

companhia aérea, que agiu, nesse caso, em respeito ao consumidor. O 

fato de a autora ter perdido parte da manhã da sua estadia em Natal em 

razão da alteração do itinerário do vôo não configura a existência de 

prejuízos de ordem psíquica ou moral, capazes de ensejar a indenização 

pretendida. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003319787, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 29/03/2012) Razões pela qual opino pela 

improcedência dos pedidos. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos do autor, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na 

inicial. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de 

sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 11 de 

novembro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. 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, 11 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE TOLOI FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cristiano Custódio de Oliveira Pinto (REQUERIDO)

Sabrina Gaspari (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 

ELAINE JOSEFA DE SOUZA, OAB/MT 17.378 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: 1001003-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RAFFAELLI LOCKS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLEOFIL DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PARA POSTOS - EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS E AMBIENTAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 

2018, INTIMO o Advogado JOSÉ FÁBIO P. FERRARINI, OAB/MT 14.864 

para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de 
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não conhecimento dos atos praticados.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002506-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PUGLIESI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL HENRIQUE TIMOTEO MORENO OAB - PR65500 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. RAMOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dado o caráter especialíssimo do rito procedimental da Lei nº 

9.099/95, descabe o processamento de ação monitória perante o Juizado 

Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, prevê caso de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, “quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado alhures, o pedido 

monitório tem regulamentação processual especial, não podendo sequer 

aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo efetivamente 

descabido seu processamento nesta Justiça especializada, uma vez que 

não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as causas de sua 

competência. A jurisprudência prevê a hipótese: “Ação monitória – 

Ajuizamento no Juizado Cível – Impossibilidade – Incompatibilidade de ritos 

– Recurso não provido.” (Recurso 931, 2º Colégio Recursal da Capital-SP, 

rel. Juiz Rodrigues Teixeira, RJE 6:95) Entretanto, antes de ser 

determinada a extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a 

citação do reclamado, verifico ser possível a emenda da inicial, para 

adaptação do pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, 

determino seja o autor intimado para que, querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o aditamento da inicial, adaptando-a ao procedimento 

adequado à Lei em comento, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 12 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002504-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 16425079 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010910-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DIAS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO(A))

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O pedido de dilação de prazo formulado pelo executado (ID 

16311718) deve ser indeferido, tendo em vista que não está baseado em 

qualquer justificativa. Além disso, o executado foi há muito intimado para o 

cumprimento da obrigação e somente agora pretende dilação de prazo, 

sem justificar o pedido. Quanto ao requerimento formulado pelo exequente 

para majoração multa, será analisada sua necessidade caso a 

determinação continue a ser descumprida após a intimação do executado 

acerca do teor desde despacho. Assim, intime-se o exeutado para, no 

prazo de 5 dias, comprovar o cumprimento da obrigação, sob pena de 

majoração da multa aplicada. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

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))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001542-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PONTES (EXECUTADO)

MARCELO DE MELLO PONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de penhora on line, intime-se a 

exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar demonstrativo atualizado 

do valor executado, devendo, para tanto, ser excluído o valor referente 

aos honorários advocatícios, uma vez que não cabe fixação de 

honorários advocatícios em primeira instância no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de 

acordo com a jurisprudência uniforme sobre o tema. Além disso, também 

de acordo com a jurisprudência pacífica, o CPC somente tem aplicação 

aos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese, situação que não ocorre relativamente ao tema ora em debate 

(v. Enunciado nº 161 do FONAJE). Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 

de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (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))

 

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 
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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, 09 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEOAR ALVES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/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 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). Em relação ao obrigação de fazer, 

intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, satisfazer a 

obrigação constante no título (art. 815 e ss c.c art. 537, do CPC), sob pena 

de aplicação de multa diária (art. 52, IV e V, da Lei 9.099/95). Deverá o 

exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012023-29.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN SIMONE NUNES FERNANDES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (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, 25 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011115-06.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RITA SERAFIM GOMES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Indefiro o requerimento de levantamento de valores formulado na 

petição de Id 16471916, tendo em vista que a exequente pretende o 

levantamento para aquisição de medicamentos não contemplados na 

sentença do Id 6169508. Não há, portanto, título executivo que justifique 

compelir os Reclamados à aquisição dos medicamentos mencionados na 

referida petição. Assim, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento 

e levantamento dos valores bloqueados em favor do executado, 

providências que desde já ficam determinadas em caso de inércia da 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 12 de novembro 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. Defiro o pedido do ID 16473371. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema SIEL. Com o resultado da 

pesquisa (que indicou o mesmo endereço constante nos autos – extrato 

anexo), manifeste-se a reclamante, requerendo o que entender cabível, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010641-98.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MOTO PECAS BRASIL EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O art. 534, § 2º do NCPC é expresso ao afirmar que “a multa 

prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública”, uma vez 

que se sujeitam ao procedimento próprio regulado nos artigos 534 e 535 

do CPC, ficando o pagamento condicionado à prévia expedição de 

precatório ou Requisição de Pequeno Valor, nos termos do art. 100 da CF. 

Assim, INDEFIRO o pedido de aplicação da multa prevista no 523, §1º, do 

CPC. Recebo o pedido de cumprimento de sentença. Cite-se a Fazenda 

Pública para satisfazer a obrigação constante do título, podendo ela opor 

embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 do Código de Processo 

Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se 

ofício requisitório de pequeno valor à autoridade, na pessoa de quem o 

ente público foi citado, que deverá realizar o pagamento no prazo de 2 

(dois) meses, contado da entrega da requisição, na forma do art. 535, § 

3º, do CPC (CF, art. 100). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Tangará da Serra, 12 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000914-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENEIDE DOS ANJOS VERONESE (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que a pesquisa foi infrutífera, intimo a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012176-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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: 8011638-81.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AYLLA CRISTINE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL BORGES DE BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMO o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010685-54.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELMONDES COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANI KERBER DIEL OAB - MT21492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EPOCA PROPAGANDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA BOUVIE ROEWER OAB - MT0006299A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Executada não comprovou nos autos 

a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004608-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004608-76.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: SANTIAGO FARIAS REQUERIDO: ESTADO DO MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT Vistos etc. I. 
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CUMPRA-SE com urgência a decisão proferida no id 16255974, e, 

considerando o lapso temporal já transcorrido, fixe-se o prazo de 03 (três) 

dias para que o Estado disponibilize a cirurgia prescrita ao autor 

(coronariopatia obstrutiva por comprometimento multiarterial grave). II. Sem 

prejuízo, defiro desde já o bloqueio das contas públicas do Estado 

requerido, até o limite de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), conforme 

orçamento apresentado no id 16417296, ressaltando que a 

disponibilização da cirurgia ensejará o imediato desbloqueio do referido 

valor. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004089-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELUCON - EMPRESA LUVERDENSE DE CONSTRUCOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

HT GARCIA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004089-04.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ELUCON - EMPRESA LUVERDENSE DE CONSTRUCOES LTDA 

EXECUTADO: HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 

- ME, HT GARCIA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI, HT GARCIA 

TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME Vistos etc. I. 

Cuida-se de execução de obrigação de fazer. II. Cite-se o devedor para, 

dentro de 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação executada, sob pena 

de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a 50% sobre o valor da 

causa, sem prejuízo de nova avaliação após decorrido o prazo. 

Cientifiquei-o(s) também de que, no mesmo prazo, poderá(ão) opor 

embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, 

depósito ou caução. III. Após, havendo ou não manifestação, manifeste-se 

o exequente no prazo de 10 (dez) dias. IV. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da execução, os quais 

serão reduzidos pela metade, no caso de integral pagamento no prazo de 

03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). V. Se requerido, expeça-se o 

necessário para a inclusão da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, devendo a parte exequente tomar as medidas necessárias 

para cancelamento imediato das inscrições efetuadas em caso de 

pagamento, garantia da execução ou extinção da mesma (CPC, art. 782, §

§ 3º e 4º). VI. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004275-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GMB COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CARGNIN KREMER (REQUERIDO)

GUSTAVO CARGNIN KREMER (REQUERIDO)

RENATO FRANCISCO KREMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004275-27.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: GMB COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA REQUERIDO: 

RENATO FRANCISCO KREMER, DANIELA CARGNIN KREMER, GUSTAVO 

CARGNIN KREMER Vistos etc. I. Cuida-se de execução de obrigação de 

fazer. II. Cite-se o devedor para, dentro de 15 (quinze) dias, satisfazer a 

obrigação executada, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, 

limitada a 10% sobre o valor da causa, sem prejuízo de nova avaliação 

após decorrido o prazo. Cientifiquei-o(s) também de que, no mesmo prazo, 

poderá(ão) opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de 

penhora, depósito ou caução. III. Após, havendo ou não manifestação, 

manifeste-se o exequente no prazo de 10 (dez) dias. IV. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da execução, 

os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). V. Se requerido, expeça-se o 

necessário para a inclusão da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, devendo a parte exequente tomar as medidas necessárias 

para cancelamento imediato das inscrições efetuadas em caso de 

pagamento, garantia da execução ou extinção da mesma (CPC, art. 782, §

§ 3º e 4º). VI. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004274-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GMB COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FRANCISCO KREMER (EXECUTADO)

GUSTAVO CARGNIN KREMER (EXECUTADO)

DANIELA CARGNIN KREMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004274-42.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: GMB COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA EXECUTADO: 

RENATO FRANCISCO KREMER, DANIELA CARGNIN KREMER, GUSTAVO 

CARGNIN KREMER Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue 

o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação 

(CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, 

cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 

915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Defiro a inclusão do 

nome do(s) executado(s) em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 

3º), observando-se o valor atribuído à execução. A inscrição será 

cancelada imediatamente se for efetuado pagamento, se for garantida a 

execução ou se for extinta por qualquer outro motivo (CPC, art. 782, § 4º). 

VI. Caso a parte executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e 

art. 1.051, do CPC, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000275-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE BARBOSA DE MELO (AUTOR(A))

G. M. P. (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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação das partes para se manifestarem sobre o estudo psicossocial 

realizado pela equipe técnica.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 155188 Nr: 2971-10.2018.811.0045
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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: VANIO ALANO ARRUDA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA OSTAPENKO - 

OAB:OAB/PR 60.300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21678

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o autor para apresentar 

Impugnação a Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85175 Nr: 4743-18.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHERER E BELLON LTDA ME, MAURO 

BELLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o Edital encontra-se expedido, aguardando a 

retirada em cartório para sua efetiva publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99171 Nr: 5330-69.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO AUGUSTO HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Certifico e dou fé que, diante da juntada do laudo pericial, impulsiono o 

feito e intimo-as partes para se manifestarem no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149539 Nr: 9382-06.2017.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CORSE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS, 

ROSANGELA FIGUEIRÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, RAQUEL 

CASONATTO - OAB:MT/10.798, VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS - 

OAB:20984/O MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANI PEREIRA DE 

SOUZA DALL ALBA, para devolução dos autos nº 

9382-06.2017.811.0045, Protocolo 149539, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85101 Nr: 4666-09.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA FIGUEIRÓ, ANA IOLANDA GIACOMINI 

BIAZUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CORSE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:15507/MT, DANIEL MARZARI - OAB:MT/15507, VINICYUS PEDRO 

GIACOMINI BIAZUS - OAB:20984/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANI PEREIRA DE 

SOUZA DALL ALBA, para devolução dos autos nº 

4666-09.2012.811.0045, Protocolo 85101, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98687 Nr: 4938-32.2014.811.0045

 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: MARIA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, LUCIANE DE JESUS RIBEIRO - OAB:MT - 189.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANI CAROLINE 

NUNES DUTRA, para devolução dos autos nº 4938-32.2014.811.0045, 

Protocolo 98687, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99109 Nr: 5279-58.2014.811.0045

 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: AELCIO BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA CLÁUDIA 

GIARETTA, para devolução dos autos nº 5279-58.2014.811.0045, 

Protocolo 99109, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003239-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO SMANIOTTO (AUTOR(A))

CIRLEI ANA FAVARETTO SMANIOTTO (AUTOR(A))

MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR (AUTOR(A))

ANA PAULA SMANIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003239-47.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

CIRLEI ANA FAVARETTO SMANIOTTO, MOACIR CLOVIS SMANIOTTO 

JUNIOR, FERNANDO AUGUSTO SMANIOTTO, ANA PAULA SMANIOTTO 

RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E 

COMERCIO S/A Vistos etc. I. As requeridas peticionaram requerendo a 

suspensão do andamento do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, em face do deferimento do processamento da recuperação judicial, 

onde o juízo universal daquela ação, determinou a suspensão das ações 

em face do grupo de empresas englobados, inclusive as que contem 
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pedidos de despejo. A legislação que regula os procedimentos de falência 

e recuperação judicial dispõe que a decretação dos referidos 

procedimentos tem o condão de suspender todas as execuções 

existentes contra as empresas devedoras. Todavia, prevê o 

prosseguimento das ações que demandam acerca de quantia líquida, 

conforme dispõe o art. 6º, §1º da Lei nº 11.101/2005, o qual dispõe: “Art. 

6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. §1o Terá prosseguimento no juízo no qual 

estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.” Ocorre que 

além da previsão legal, está sedimentado pelo c. STJ que as ações de 

despejo não se submetem à competência do juízo natural da recuperação 

judicial, podendo prosseguir normalmente até a constituição do título: 

“CONFLITO POSITVO DE COMPETÊNCIA.ÇÃO DE DESPEJO. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO NATURAL. – A ação de 

despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade 

empresária em recuperação judicial não se submete à competência do 

Juízo recuperacional. Precedentes. - Conflito de competência não 

conhecido. (C 148.03/RJ, Rel. Ministra NACY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017)” “PROCESUAL CIVL. 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICAL. AÇÃO DE DESPEJO DO IMÓVEL POR SEU PROPRIETÁRIO 

CONTRA EMPRESA RECUPERANDA. SIMPLES RETOMAD. AUSÊNCIA DE 

CONFLITO. PRECDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça se firmou no sentido de que nada obsta o prosseguimento de ação 

de despejo proposta por proprietário do bem contra empresa em 

recuperação judicial, não ficando, pois, configurado conflito de 

competência. 2. Agravo regimental não provido. (AgR no C 145.17/RS, Rel. 

Minstro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/06/2016, DJe 

29/06/2016)” Posto isto, resta evidente que a presente ação não esta 

sujeita à suspensão concedida pelo juízo recuperacional. Ressalta-se 

ainda que o imóvel, objeto da lide, não integra o patrimônio das empresas 

em recuperação judicial e tampouco será objeto do plano de recuperação, 

não havendo assim motivo para privar o real proprietário do bem de dispor 

como bem lhe convier, face a comprovação da inadimplência das 

locatárias e o cumprimento dos requisitos para o deferimento da liminar do 

despejo, conforme lhe assegura a Lei do Inquilinato, bem como previsto no 

artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que lhe dá o direito da retomada do 

imóvel. Assim, ainda, por tratar-se de processo que versa sobre quantia 

ilíquida, pendente de sentença condenatória, que constituirá título 

executivo, indefiro o pedido de suspensão formulado pelas requeridas e 

determino o prosseguimento do feito. II. Certifique-se a Sra. Gestora 

quanto ao decurso do prazo para desocupação voluntária do imóvel. III. 

Tendo sido o comparecimento das demandadas, que inclusive 

apresentaram contestação, que já restaram impugnadas pela parte autora, 

especifiquem as partes quanto as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. IV. Após, conclusos. V. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001728-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES NUNES OAB - MG123690 (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA OAB - MG134881 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EXECUTADO)

PRICILA BASSO (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

 

TERMO DE PENHORA Nesta data de 24 de outubro de 2018, em 

cumprimento do artigo 845, § 1º DO NCPC, nesta Secretaria Segunda Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, nos 

autos de Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l  fe i to  nº 

1001728-82.2016.811.0045(PJE), valor da causa: R$ 7.737.000,00 (sete 

milhões, setecentos e trinta e sete mil reais), em que SUPORTE FIDES 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica, sob 

nº 11.489.485/0001-45, com sede à Av. Portugal, nº 420, Bairro Santa 

Rosa, CEP: 78040-300, em Cuiabá – MT move contra JOÃO LUIZ BASSO, 

brasileiro, agricultor, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) sob nº 503.057.191-49, e RG nº 801.547/MT ,ROSANGELA 

TERESINHA BASSO, do lar, portadora do RG 1075018-5 SJ/MT, e CPF 

655.683.111-53, PRISCILA BASSO, brasileira, solteira, portadora do CPF 

sob nº 042.699.051-07 e RG nº MG 16.409-804, todos residentes e 

domiciliadas à Rua das Orquídeas, nº 220-W, quadra 05, Lote 10, Bairro 

bandeirantes, na cidade de Lucas do Rio Verde – MT, lavro o Termo de 

Penhora como segue transcrito: penhora sobre os seguintes imóveis : 1) 

Lote rural sob n.69- Setor 01, situado no Projeto Especial de 

Assentamento Lucas do Rio Verde-Primeira Etapa, com área de 200,00ha 

(duzentos hectares), com limites e confrontações descritos na matricula 

087 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT ; 2) 1/6 (um sexto) do Imóvel rural, 

caracterizado como Lote n.27 do Setor 04, situado no Projeto Especial de 

Assentamento Lucas do Rio Verde-Primeira Etapa, com área de 200,00ha 

(duzentos hectares), com limites e confrontações descritos na matricula 

4372 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT; 3) Imóvel rural, caracterizado 

como Lote n.75 do Setor 01, situado no Projeto Especial de Assentamento 

Lucas do Rio Verde-Primeira Etapa, com área de 200,00ha (duzentos 

hectares), com limites e confrontações descritos na matricula 4373 do CRI 

de Lucas do Rio Verde-MT; 4) 1/6 (um sexto) do Imóvel rural, 

caracterizado como Lote n.23 do Setor 04, situado no Projeto Especial de 

Assentamento Lucas do Rio Verde-Primeira Etapa, com área de 

197.1225ha (cento e noventa e sete hectares, doze ares e vinte e cinco 

centiares), com limites e confrontações descritos na matricula 4337 do CRI 

de Lucas do Rio Verde-MT . Proprietários do imóvel: JOSÉ LUIZ PICOLO 

(CPF: 174.407.501-87), CEILA DUZACKER DA SILVA PICOLO (CPF: 

285.327.081.53).NOMEANDO-SE o(s) executado(s) acima mencionado(s) 

- como fiel(is) depositário(s) o(s) executado(s) ou seus advogados 

constituir-se-á(ão) depositário(s). Belques Solange Grisa Leseux Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001371-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIO DARCI GUINTZEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA PROCURADORA PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

SE MANIFESTE ACERCA DA PERICIA MEDICA APORTADA AO FEITO.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001294-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO MORELHAO (RÉU)

SILVANA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001294-59.2017.811.0045. Designo audiência de instrução 

para o dia 5 de fevereiro de 2019, às 14h30min. Intime-se a autora, 

pessoalmente, registrando-se as advertências previstas no art. 385, § 1.º 

do Código de Processo Civil/2015. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

6 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002747-55.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

VALMOCIR SCHLEMMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002747-55.2018.8.11.0045. 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 06 de 

fevereiro de 2019, às 16h30min. Intime-se o requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação da ré, registrando-se o referencial de endereço 

informado na petição acostada ao ID n.º 15427615, pág. 2, nos termos da 

decisão acostada ao ID n.º 14161910. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 06 de novembro de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003770-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER HENRIQUE MARIANO DUTRA (REQUERENTE)

MIGUEL ANTONIO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA STEFANELLO (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23293 Nr: 1110-72.2007.811.0045

 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: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA AGOSTINHO CAMPOS, CLEUZENI 

PINTO, ELIANE MOREIRA DO AMARAL, VERA LUCIA DE OLIVEIRA, JESUS 

DE JESUS OLIVEIRA, JORACY FERREIRA LEMES, MARILENE ALVES DOS 

SANTOS, SIMONE DIAS, SANDRO APARECIDO WIELGANCZUK, 

SALVADOR DA SILVA GOMES FILHO, FRANCILENE REZENDE BISPO, JAIR 

AUGUSTO ROSSATO BERTHOLDO, TEREZA ROCHA COSTA, ALICE 

MARQUES DE ALMEIDA FRANÇA, JUNIOR BRITO PEREIRA MACIEL, 

CLAUDIANE TAVARES MORAIS, ELIZA CLAUDETE BRIZOLA SILVEIRA, 

JOSEFINA MARIA BRISOLA, MARINETE ALVES REGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUNIOR BRITO PEREIRA MACIEL, Cpf: 

96638524100, Rg: 1.463.609-3, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido CLAUDIANE TAVARES MORAIS, Cpf: 66616484220, Rg: 

1212107, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido JOSEFINA 

MARIA BRISOLA, Cpf: 59320087172, Rg: 816886, brasileiro(a), solteiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido MARINETE ALVES REGE, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Requerente é legitimo proprietário e possuidor de um 

imóvel, onde criou um loteamento urbano denominado Jardim das 

Primaveras, com uma área total de 277.631,61m2, perfazendo 586 lotes, 

devidamente matriculado sob o nº 383, folhas 01, Livro 02, do Cartório de 

Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT. O Requerente está 

intimamente preocupado com a situação habitacional existente em nosso 

município, razão esta que implantou os inúmeros Projetos. Este fato 

demonstra que realmente o Requerente se preocupa com a situação 

habitacional da população carente deste município e tem desenvolvido 

vários e sérios projetos para resolver o problema. Entretanto, mesmo 

desenvolvendo este trabalho da área social e habitacional, o Requerente 

foi surpreendido com a denúncias anônimas, nos meses de fevereiro e 

março, de que algumas pessoas estavam vendendo seus imóveis 

pertencentes ao Projeto Habitacional "Meu Lar" do programa do FETHAB. 

Informamos que 09(nove) Requeridos Beneficiários venderam suas casas 

para terceiros e 01(um) requerido, ampliou o imóvel, o que é proibido. No 

presente caso, a posse e propriedade do Requerente sobre o imóvel, foi 

esbulhada, sendo que seu direito foi ferido pelas Requeridas, que numa 

atitude criminosa, compraram um imóvel de um Projeto Habitacional, como 

se não soubessem, fato este que não pode ser permitido pelo poder 

Judiciário, devendo o Requerente ser imediatamente reintegrado na posse 

dos imóveis comprados para que haja a destinação correta, ou seja, aos 

inscritos no Projeto e que aguardam na fila de espera.

Despacho/Decisão: Processo n.º 101/2007.Item I – A intimação dirigida ao 

endereço registrado/informado no processo presume-se válida e 

consumada, pois configura ônus processual da parte, manter atualizado o 

seu endereço, para fins de intimações/comunicações processuais [art. 

274, parágrafo único do Código de Processo Civil]. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que 

diligenciada a intimação dos réus Cleuzeni Pinto, Jesus de Jesus Oliveira, 

Joracy Ferreira Lemes, Salvador da Silva Gomes Filho, Franciele Rezende 

Bispo, Jair Augusto Rossato Bertoldo e Sandro Aparecido Wilganzuk, para 

regularizar a representação processual, constatou-se que os requeridos 

modificaram o endereço e atualmente se encontram em lugar incerto e 

não-sabido (fls. 558/560).Portanto, diante deste cenário, reputo válida e 

aperfeiçoada a intimação dos réus, visto que concretizada no endereço 

cadastrado no processo, e, consequentemente, com fundamento no teor 

do art. 76, § 1.º, inciso II do Código de Processo Civil, DECRETO a revelia 

dos requeridos.Item II – Considerando-se que a ultimação da citação 

pessoal dos requeridos, secundada com o exaurimento de todos os meios 

tradicionais de localização, se frustrou, com lastro no teor do art. 257, 

inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda à citação 

dos réus Junior Brito Pereira Maciel, Claudiane Tavares Moraes, Josefina 

Maria Brisola e Marinete Alves Rege, mediante a expedição de edital. 

Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo 

Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.Item III – Cumpra-se integralmente a 

decisão judicial proferida no processo que tramita em apenso.Item IV – 

Intimem-se.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 07 de novembro de 2018

Juliana Borges Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 683 Nr: 6-65.1995.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL-OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CESÁRIO NETO, IVO MAZIERO, 

NORIVALDO ALVES PEIXOTO, JUSSARA CESÁRIO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT, WILIANS REINALDO DE ANDRADE - OAB:3316-B

 INTIMO o executado IVO MAZIERO para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer dados bancários para expedição de alvará, nos termos da 

decisão de fl. 136.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 166 Nr: 13-23.1996.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, LUIZ MATSUBARA, ANTÔNIO FAGUNDES DE OLIVEIRA, 

ILVO VENDRÚSCULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR A. BEARSI - OAB:4.468, 

REINALDO OLIVEIRA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT. 310453, 

SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 Processo n.º 13-23.1996.811.0045.

Intime-se a exequente, mediante a observância do conteúdo normativo do 

art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste a respeito do teor da exceção de 

pré-executividade e documentos apresentados pela executada.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1372 Nr: 2-96.1993.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY FÁTIMA HENNING JANDREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERI JOSÉ JANDREY, ANTONIO CARLOS 

DA SILVA, SALDANHA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 Processo n.º 2-96.1993.811.0045.

Arquive-se o processo. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99152 Nr: 5319-40.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO, DORA ALICE DE 

ALMEIDA, RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN DEERE BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVACIR ROGERIO SANTOS 

DA ROSA - OAB:17480

 Processo n.º 5319-40.2014.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol dos exequentes.

Intime-se os exequentes, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, declinem 

se a executada realizou a quitação integral da obrigação, 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.

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30262 Nr: 3503-33.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MENDES - 

OAB:11341/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 Processo n.º 3503-33.2008.811.0045.

Trata-se de ação de execução por quantia certa ajuizada por Gilson 

Gregório contra Eduardo Cristiano Ossuchi, Carlos Ossuchi e Marcio 

Estevo Silvestini, em que objetiva compelir os executados a realizar o 

pagamento da obrigação jurídica, consubstanciada em instrumento de 

confissão de dívida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Deveras, segundo a norma de regência, configura-se ônus processual da 

parte, manter atualizado o seu endereço, para fins de intimações. 

Presumem-se válidas e consumadas as comunicações e as intimações 

dirigidas ao endereço registrado/informado no processo [art. 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil]. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, é possível divisar que diligenciada a 

intimação da parte autora para que promovesse andamento no processo, 

constatou-se que o requerente modificou o endereço e atualmente se 

encontra em lugar incerto e não-sabido. Portanto, reputo válida e 

aperfeiçoada a intimação do autor, visto que concretizada no endereço 

noticiado na petição inicial.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que o andamento do processo está paralisado por período 

superior a um ano, por negligência e inércia da parte autora, considero 

que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Condeno o exequente no pagamento das custas. Fica suspensa a 

exigibilidade da quitação, devido à concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 11245 Nr: 220-41.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. AGROP. E INDUSTRIAL LUVERDENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR BOITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA APARECIDA GOBBI - 

OAB:16324, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, HUGO LEONARDO 

GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 Processo n.º 121/2004.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o 

termo de acordo, celebrado entre as partes. Não havendo a manifestação, 

proceda-se à intimação do executado, a respeito da penhora parcial, 

mediante a expedição de mandado. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103027 Nr: 891-78.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J-PAR AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 
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OAB:4613/MT

 Processo n.º 891-78.2015.811.0045.

Intime-se o requerente Banco Rodobens S/A para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste sobre a proposta de acordo formulada pela 

requerida em audiência.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32648 Nr: 2413-53.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRO HOFFMANN, IRMA HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Processo n.º 2413-53.2009.811.0045.

O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação dos executados para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca do teor dos 

embargos de declaração. Após, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115858 Nr: 7170-80.2015.811.0045

 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: RAFAELA GUERRA ELIZEI ARRUDA, OEA, MLEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7170-80.2015.811.0045.

Concedo a inventariante o prazo adicional de 60 (sessenta) dias, para 

proceder a quitação da dívida ativa com a União, apresentar a respectiva 

certidão negativa e, também, exibir cópia do contrato de financiamento do 

veículo Mercedes/Benz ML 350 CDI e informar sobre a efetiva liquidação 

do referido contrato.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 304 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 125517 Nr: 3251-49.2016.811.0045

 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: IRANI LIESBINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:OAB-MG 56526

 Processo n.º 3251-49.2016.8.11.0045.

Intime-se o autor/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.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107060 Nr: 2362-32.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO DE SOUZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456-A, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2362-32.2015.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23123 Nr: 978-15.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO BARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS 

LTDA, TORK OESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JÚNIOR - OAB:9.429/MS

 Processo n.º 978-15.2007.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença, formulado por Rogério Barão 

contra Tork Sul Comércio de Peças e Máquinas Ltda e Tork Oeste 

Comércio de Máquinas Ltda, que visa a satisfação da obrigação jurídica.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que os executados realizaram o pagamento integral da obrigação jurídica 

conforme manifestação do exequente à fl. 300. Portanto, diante desta 

moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste débito 

remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24469 Nr: 2286-86.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CECHINATO, FABIANA APARECIDA 
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PUHL, VANDERLEI CECHINATTO, FÁTIMA DERLI CECHINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVIDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:7974-B

 Processo n.º 2286-86.2007.8.11.0045.

Com lastro no teor do art. 139, inciso V 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 para o dia 6 de fevereiro de 2019, às 16horas.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113748 Nr: 5961-76.2015.811.0045

 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: MAICO ALEX STORCK LIZZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S/A, R. VICTOR PROMOÇÕES E EVENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, DAIANY FRANK - OAB:OAB/MT 19270 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO AUGUSTO L 

SAMPAIO - OAB:103356, JANIO DAVANZO FARIAS PERES - 

OAB:266675, Rafael Bertachini Moreira Jacinto - OAB:235654 

OAB/SP, Renata Moquillaza da Rocha Martins - OAB:21997 OAB/SP

 Processo n.º 5961-76.2015.811.0045.

Considerando-se a possível existência de direito de regresso, com 

fundamento no teor do art. 125, inciso II do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a citação da empresa denunciada à lide Rodoandrade 

Transportes Rodoviários Ltda EPP.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 135095 Nr: 627-90.2017.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

ARMINDO DRESCHER, LEONIR SOUZA DRESCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:13.124-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 627-90.2017.811.0045.

Como medida de prudência, para fins de exame do requerimento de 

assistência judiciária gratuita, Determino que o embargante providencie a 

exibição, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia das duas últimas 

declarações de imposto de renda ou que se enquadre na faixa/situação 

de isenção.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 3948 Nr: 66-62.2000.811.0045

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

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

 PARTE AUTORA: BENEDITO BRISOLA FERREIRA, MARIA DO CARMO 

SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS COSTA LIMA, MARCIA 

MARIA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:MT 5.222, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A/MT

 Por conseguinte, diante desta perspectiva, tomando-se em consideração 

que a metodologia utilizada, para efeito de ultimação da avaliação do bem 

imóvel, prestou reverencia aos critérios e parâmetros previstos na norma 

de regência, dado a inexistência de vestígios que deixem evidenciar, à 

primeira vista, a existência de erro material, HOMOLOGO a 

avaliação.Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

providenciem: a) a juntada de cópia da matrícula atualizada do bem imóvel, 

objeto da penhora, com o registro da penhora; b) apresentação de 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, venham conclusos para 

novo exame.Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 

1.424 dos autos.Expeça-se alvará de liberação, referente a 50% 

remanescentes do valor dos honorários, em benefício do 

perito.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34107 Nr: 3711-80.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI MARCOS STADTLOBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RAIMUNDO SCHICHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:2552-TO, EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 Processo n.º 3711-80.2009.811.0045.

Como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio 

dispositivo/congruência e encargo probatório, deflui-se, por inferência 

racional, que constitui ônus da parte comprovar a existência de erro na 

avaliação, dolo do avaliador ou a ocorrência de fundada dúvida sobre o 

valor de avaliação, atribuído ao bem, objeto do ato de constrição judicial 

[art. 873 do Código de Processo Civil]. Tomando-se em consideração que 

a metodologia utilizada, para o efeito de ultimação da avaliação do bem 

imóvel, prestou reverencia aos critérios e parâmetros previstos na norma 

de regência, dado a inexistência de vestígios que deixem evidenciar, à 

primeira vista, a existência de erro material, HOMOLOGO a avaliação do 

bem imóvel juntado nas fls. 112/114 dos autos.

Intime-se o exequente/credor para que, no prazo de 10 (dez) dias: a) 

proceda ao registro da penhora do bem imóvel no registro imobiliário e 

apresente a matrícula atualizada do bem [art. 799, inciso IX e art. 844, 

ambos do Código de Processo Civil]; b) promova a intimação dos credores 

hipotecários e credores com penhora registrada, indicados na matrícula do 

bem, sobre a realização da penhora do bem imóvel [art. 799, inciso I do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97777 Nr: 4173-61.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE MARIA FACCIN RUBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O, FABIANI SOUZA DALL ALBA - OAB:OAB/MT 21.223-O

 Processo n.º 4173-61.2014.811.0045.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal, em que o credor pretende a 

satisfação de seu crédito, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.
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Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Condeno o executado no pagamento das custas judiciais.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91516 Nr: 5392-46.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO COMÉRCIO DE CIMENTO LTDA 

ME, RAFAEL BORTOLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5392-46.2013.811.0045.

Considerando-se que existem evidências concretas que demonstram a 

efetiva consumação da cessão do crédito, objeto da demanda (fls. 

133-verso e 135/136), DEFIRO o pedido de modificação/inclusão do polo 

ativo da demanda, para o fim de DETERMINAR que a companhia Iresolve 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A passe a integrar o 

polo ativo da lide, em substituição a instituição financeira Itaú Unibanco 

S/A. Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do 

processo. Intimem-se a cedente e a cessionária.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109673 Nr: 3756-74.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11264, JOÃO CELESTINO DA COSTA NETO - 

OAB:4.611-B/MT, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795/MT, 

PAULO RENATO PASCOTTO - OAB:OAB/MT N°17.320, RENATO 

VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629

 Processo n.º 3756-74.2015.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente.

Intime-se o exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a 

executada realizou a quitação integral da obrigação, 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.

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112644 Nr: 5280-09.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Processo n.º 5280-09.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença, formulado por Alexandre Azevedo 

Antunes contra Tim Celular S/A, que visa a satisfação da obrigação 

jurídica.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica 

conforme manifestação do exequente à fl. 97. Portanto, diante desta 

moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste débito 

remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80502 Nr: 4580-72.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ANTÔNIO CHIOCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA - 

OAB:16072-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO - 

OAB:

 Processo n.º 4580-72.2011.8.11.0045.

Como medida de prudência, considerando-se que o sequestro de dinheiro 

para efeito de viabilizar o cumprimento da ordem judicial de pagamento 

constitui medida extrema, DETERMINO que se proceda a intimação do 

requerido, mediante a estrita observância do conteúdo normativo do art. 

412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, providencie o pagamento da requisição de pequeno valor.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32429 Nr: 406-88.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA & CIA LTDA, 

SOLEICA FÁTIMA DE GÓES F. DE LIMA, ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOM JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 Ante o exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO, com o enfrentamento do 

mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo 

Civil.Com espeque no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

ESTABELEÇO que a exequente deve ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais.Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se as 

devidas baixas na distribuição. Após, ao arquivo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111604 Nr: 4730-14.2015.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CLEMENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.ª

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 4730-14.2015.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do requerente.

Intime-se o requerente, 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 o 

requerente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, decline se a requerida realizou a quitação integral da 

obrigação, 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 6 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 3547 Nr: 1002-24.1999.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES DA VEIGA, FLORINDA SOARES 

DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1041/2004.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, venham conclusos para 

exame do pedido juntado nas fls. 149 e 150 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 160618 Nr: 6235-35.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - GRANDE SANTA ROSA - RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR JOSE GAMBIN, MARIA ZENI 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MANTEI - 

OAB:OAB/RS 28176, DINAMARA BENEDETTI - OAB:OAB/RS 66.732, 

EUGENIA MAZZARDO - OAB:OAB/RS 76.423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o ressarcimento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça no valor de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais), mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106464 Nr: 2053-11.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALENCAR BRANDÃO, JDOB, VALQUIR 

APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, FABIO 

DOMINGOS DE OLIVEIRA, WALTER DOMINGOS DE OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2053-11.2015.811.0045.

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providencie a apresentação da GIA-ITCMD completa e certidões negativas 

de débitos, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal e Estadual, que 

demonstrem a quitação/isenção dos tributos relativos aos bens do espólio, 

e se manifeste sobre o pedido de habilitação juntado nas fls. 138/139 dos 

autos.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 136909 Nr: 1640-27.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDI & BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DASSOLER SCANDOLARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRÃO JAIME SAFRO - 

OAB:46.547/OAB/RS, ROGERS ANTONIO CORSO - OAB:OAB/RS 46555

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94445 Nr: 1388-29.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELTO DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA, DORGIVAL MARTINS 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1388-29.2014.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a 

citação dos executados, sob pena de extinção do processo sem o 

julgamento do mérito, dado a ausência de pressuposto processual.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de novembro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35799 Nr: 817-97.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI DINIZ LARROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 817-97.2010.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Ireni Diniz Larroque 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que visa a satisfação 

da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

a exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 
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sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39869 Nr: 195-81.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA PELICIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, 

RAFAEL WASNESKI - OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 195-81.2011.811.0045

Proceda-se à intimação da exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre o conteúdo da impugnação ao cumprimento de 

sentença. Após, voltem os autos conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98847 Nr: 5065-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINO JOSE WESTARP MUNIZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Processo n.º 5065-67.2014.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o teor da impugnação ao cumprimento de sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28808 Nr: 2360-09.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIZ DA SILVA, MARIA CONCEIÇÃO 

SCHIMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Malgrado se mostre possível, conforme entendimento pacificado no 

âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça [cf.: STJ, 

REsp n.º 317.651/AM, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. 

05/10/2004; STJ, REsp n.º 327.687/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min. Rui Rosado, j. 

21/02/2002], à efetivação de penhora de cota social de empresa, por 

dívida pessoal/individual de um dos sócios [art. 835, inciso VI do Código de 

Processo Civil], a viabilidade técnica do ato de constrição judicial se sujeita 

à demonstração da inexistência de outros bens, de propriedade do 

devedor, passíveis de garantir a execução, pois: “não se pode ignorar que 

o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das 

quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais 

possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o 

princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução 

que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior 

onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade 

empresária, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, 

afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e 

credores” [STJ, REsp n.º 1.284.988/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 19/03/2015].Portanto, diante desta perspectiva, como 

forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da conservação da 

empresa [art. 47 da Lei n.º 11.101/2005], levando-se por linha de estima 

que a ação de execução se desenvolve de modo menos gravoso para o 

devedor [art. 620 do Código de Processo Civil], à míngua de demonstração 

da ocorrência de esgotamento de todos os meios convencionais para 

obtenção de informações acerca da existência de bens, com fundamento 

no conteúdo normativo do art. 1.026 do Código Civil de 2002, INDEFIRO o 

pedido de penhora de cotas sociais de empresa.Intime-se o credor para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento na demanda, 

indicando bens, de propriedade dos devedores, passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95291 Nr: 2128-84.2014.811.0045

 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: BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO ATANASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2128-84.2014.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 694 Nr: 2212-37.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MEIRA LTDA., CARLOS 

JOSÉ DA CUNHA, MARIO ROBERTO MEIRA, ILZA MARIA DA CUNHA, 

MARISA APARECIDA LEIRÃO MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4102-MT, ISIS BEATRIZ AMARAL DE ARAUJO - 

OAB:4125/MT

 INDEFIRO o requerimento de realização da penhora do bem imóvel, objeto 

da mat n.º 9.473 do CRI de Barra do Bugres/MT, visto que a propriedade 

do bem imóvel, devido a ultimação de registro de contrato de alienação 

fiduciária em garantia do bem, é do credor-fiduciário e somente após a 

liquidação de todas as prestações do contrato de financiamento é que a 

propriedade consolida-se em prol do devedor-fiduciante, na exata medida 

em que “não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em 

execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista 

que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a 

constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação 

fiduciária”.DETERMINO que se proceda a penhora do imóvel, objeto da mat 

n.º 15.163 do CRI de Barra do Bugres/MT, descrito no documento juntado 

nas fls. 285/287, mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania 

deverá: a) expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, 

para fins de averbação no CRI; b) proceder à intimação do exequente para 

que, no prazo de 10 dias, providencie a juntada de cópia da matricula 

atualizada do bem, com o registro da penhora; c) expedir carta precatória 
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com o objetivo de efetivar a avaliação do bem imóvel; d) proceder à 

intimação das partes acerca da ultimação dos atos processuais de 

penhora e de avaliação.A prova da propriedade do bem imóvel se 

concretiza através da apresentação da matrícula, de forma que o 

contrato, por instrumento particular, apresentado pelos executados não 

detém a capacidade de demonstrar a titularidade do domínio. A decisão 

judicial arquivada na fl. 271 dos autos, também, foi redigida em termos 

expressos e didáticos e determinou que os devedores indicassem o 

número da matrícula do bem penhorado. DETERMINO que se proceda nova 

intimação dos executados, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 dias, indiquem o número da matrícula do bem, objeto 

da penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da 

Justiça e imposição de multa de até 20% sobre o valor do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100667 Nr: 6432-29.2014.811.0045

 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: MARIA REJANE DA SILVA OLIVEIRA

 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:

 Processo n.º 6432-29.2014.8.11.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial encartada nas fls. 168/171 dos 

autos.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98277 Nr: 4599-73.2014.811.0045

 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: CARLA LARA CESCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. W. M. RIBEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4599-73.2014.811.0045.

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.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98275 Nr: 4597-06.2014.811.0045

 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: CARLA LARA CESCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDES BRESSAN VALIATI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 4597-06.2014.811.0045.

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.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40910 Nr: 1215-10.2011.811.0045

 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: FLAVIO J. BOITA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE S. DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT

 Processo n.º 1215-10.2011.811.0045.

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.

Proceda-se à intimação da executada, 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 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 33011 Nr: 2856-04.2009.811.0045

 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: JOSÉ LUIZ LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 Processo n.º 2856-04.2009.811.0045.

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, formulado por Jorge 

Luis Zanon contra José Luiz Lorenzi.

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.
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Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95290 Nr: 2127-02.2014.811.0045

 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: VANDA MARIA BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2127-02.2014.811.0045.

Considerando-se a natureza da obrigação jurídica (apuração de 

diferenças na conversão de vencimentos para a URV) e com o objetivo de 

apurar, com grau mínimo de segurança, a existência e a quantificação do 

valor efetivamente devido, deflui-se que subsiste a necessidade de se 

promover a liquidação do julgado por arbitramento, conforme prevê a regra 

modelada no art. 509, inciso I do Código de Processo Civil, pois a 

existência e a determinação do ‘quantum debeatur’ depende de 

conhecimento técnico específico. DEFIRO, portanto, o pedido de 

cumprimento de sentença e DETERMINO que a apuração da existência e 

da quantificação do valor efetivamente devido se realize, mediante 

liquidação de sentença, por arbitramento.

Com espeque no teor do art. 510 do Código de Processo Civil, proceda-se 

à intimação das partes para que, no comum prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem pareceres e/ou documentos elucidativos para viabilizar a 

determinação da quantia efetiva devida. Após, venham os autos 

conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004729-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE POLITTA LUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004729-07.2018.811.0045. 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. 

Pois bem. Examinando o acervo de provas existente no processo, 

deduz-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que existem 

evidências que demonstram que a empresa requerida, logo em seguida 

pôr em prática investigação/inspeção sobre a metodologia de 

quantificação do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 

pertencente à requerente, constatou a existência de adulteração no 

medidor ("neutro isolado"), o quê originou a consolidação de dívida, 

decorrente de revisão de consumo não-faturado no valor de R$ 7.263,05 

(sete mil, duzentos e sessenta e três reais e cinco centavos), com data de 

vencimento para 28 de dezembro de 2018 (evento nº 16342087 - pág. 1). 

Efetivamente, segundo torrencial entendimento jurisprudencial versando a 

respeito da temática ‘sub judice’, por configurar coação/constrangimento 

ao consumidor, deduz-se que a concessionária não pode exigir o 

pagamento de dívida, unilateralmente lançada, decorrente da recuperação 

de consumo não-faturado, apurada a partir de sinais de fraude e/ou 

defeitos no medidor, mormente porque não está o consumidor obrigado a 

aceitar o valor cobrado pela concessionária, enquanto tramita ação onde 

discute a regularidade do débito. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

ratificar tal posicionamento, apanham-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. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CABIMENTO. INCLUSÃO DA PARTE AUTORA 

NOS CADASTROS RESTRITIVOS DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA 

ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. Havendo ação em tramitação, onde 

discute a parte autora os valores cobrados a título de recuperação de 

consumo de energia elétrica, inadmissível a cobrança do débito objeto da 

lide antes do término do processo. A pendência de discussão judicial 

acerca dos valores cobrados impede a inclusão do nome da parte 

demandante em cadastros restritivos do crédito, até decisão final. 

Conclusão nº 11 do CETJRGS. Preenchimento dos requisitos para a 

concessão da tutela antecipada, conforme o disposto no art. 273 do CPC. 

Precedentes do TJRGS e STJ. Agravo desprovido.” (TJRS, Agravo Nº 

70040770844, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo 

Zietlow Duro, Julgado em 24/02/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

ORDINÁRIA. PEDIDO INCIDENTAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

POSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA QUANDO AINDA NÃO COBRADO O 

DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PELA CONCESSIONÁRIA. 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CABIMENTO. Agravo provido. Unânime.” 

(TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70032938037, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 24/02/2010). Por 

via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração 

a configuração da plausibilidade do direito invocado, traduzida pela 

impossibilidade de impor ao consumidor o pagamento de valores 

refaturados, porque unilateralmente lançados e ‘sub judice’ (‘fumus boni 

iuris’), e a caracterização do perigo na demora da prestação jurisdicional, 

dado à possibilidade e iminência de a requerente suportar prejuízos, 

derivados da efetivação/permanência da cobrança (‘periculum in mora’), 

considero que a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de 

Suspender a exigibilidade do pagamento da dívida derivada da 

recuperação de consumo não-faturado, objeto da fatura em discussão 

(evento nº 16342087 - pág. 1) e, como consequência direta, Determinar 

que a companhia requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia na unidade consumidora e de incluir o nome da requerente dos 

cadastros de proteção ao crédito, com relação às obrigações jurídicas 

‘sub judice’, a partir da intimação, sob pena de incorrer em multa diária, 

arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da 

necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das 

‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do Código de Processo Civil]. 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 13 de fevereiro de 2019, às 9horas. 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]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 161582 Nr: 6784-45.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GONÇALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Morais Gomes - 

OAB:OAB/MT 22449

 Vistos etc.,Tiago Gonçalves de Arruda, qualificado nos autos, por 

intermédio de Advogado constituído, formulou pedido de revogação da 

prisão preventiva, alegando, em síntese, não estarem presentes o fumus 

commissi delicti e o periculum libertatis necessários para a decretação da 

prisão preventiva do requerente, aliado ao fato do mesmo apresentar 

todas as condições pessoais favoráveis (fls. 102/104). (...) ISSO POSTO, 

em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que 

decretou a prisão preventiva do requerente, pelos seus próprios 

fundamentos, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo requerente Tiago Gonçalves de Arruda, qualificado nos 

autos.Outrossim, requisite-se informações acerca do cumprimento da 

carta precatória expedida à fl. 98.Findo, intime-se, via DJE, a defesa 

constituída pelo acusado para apresentação de resposta à acusação, no 

prazo legal.Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 161929 Nr: 7062-46.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo F. Villela - 

OAB:9.973/MT, MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA - OAB:18007/MT

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395, do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.

 2. Cite-se o acusado e intime-o para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser consignado no mandado que o Sr. 

Oficial de Justiça deverá indagar o denunciado, se o mesmo possui 

advogado constituído, e caso não possuir, se tem condições de constituir 

advogado. Caso o denunciado não apresente a resposta no prazo legal ou 

não constitua Defensor ou informe não possuir condições de constituir 

advogado, nomeio desde já para a defesa do mesmo o ilustre Defensor 

Público que oficia nesta Vara, devendo ser intimado da nomeação bem 

como para oferecer resposta à acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, 

§2º, do CPP, com as alterações da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado 

para citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 

362, do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 

363, §1°, CPP).

3. Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto 

de Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso IV, da 

CNGC/MT).

 4. DEFIRO o “item 3” do parecer ministerial de fl. 128, devendo, para tanto, 

ser intimada a Equipe Multidisciplinar do Fórum, facultando-lhe vista dos 

autos, juntando o relatório psicossocial no prazo de 15 (quinze) dias.

 5. Dê ciência ao Ministério Público.

6. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 136266 Nr: 1290-39.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS SANTOS VALÉRIO, ANILDO XAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR o Acusado 

Matheus, na pessoa de seu procurador indicado as fls. 55, para que, no 

prazo legal, apresente Resposta a Acusação.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002435-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON RUFATTO (REQUERENTE)

ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS (REQUERENTE)

VALDENIR JOSE WALKER (REQUERENTE)

ANALICE SEVERGNINI RUFATTO (REQUERENTE)

EDUARDO BASSANI (REQUERENTE)

FELIPE RODRIGO REIS (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO BASSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002435-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GELSON RUFATTO, ANALICE 

SEVERGNINI RUFATTO, EDUARDO BASSANI, ROSEMAR APARECIDA 

SINOPOLIS, CARLOS EDUARDO BASSANI, VALDENIR JOSE WALKER, 

FELIPE RODRIGO REIS 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. Por arremate, conquanto o valor da causa seja superior a 40 

(quarenta) salários mínimos, o artigo 57 da Lei 9.099/95 permite a 

homologação: “O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, 

poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de 

termo, valendo a sentença como título executivo extrajudicial”. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado entre EDUARDO 

BASSANI e ROSEMAR APARECIDA SINOPOLI BASSANI, CARLOS 

EDUARDO BASSANI, WALKER CORRETORA DE IMÓVEIS, VALDENIR 

JOSÉ WALKER, FELIPE RODRIGO REIS, GELSON RUFFATTO e ANALICE 

SEVERGNINI RUFATTO, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo minuta com 

os respectivos termos e os documentos aportados nos eventos 

13823431, 13823497, 13823449, 13823459, 13823471, 13823480 e 

13823511, respectivamente. 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 com 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, 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, 04 de setembro 
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de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000427-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, impulsiono o feito para INTIMAR A PARTE EXECUTADA para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando 

que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido 

de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora 

e avaliação (CPC, art. 523, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010297-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

SERASA EXPERIAN S/A (EXECUTADO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (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))

MARCIA VARANDA GAMBELLI OAB - SP0203955A (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, impulsiono o feito para INTIMAR A PARTE EXECUTADA para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando 

que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido 

de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora 

e avaliação (CPC, art. 523, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003321-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GREISON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UELITON PERES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 22/01/2019. às 15:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR HORLLE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINA DA LUZ SILVA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de sua advogada e via DJE, acerca 

da audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2019, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010715-22.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUGREMES QUIRINA DE ARAUJO NERY ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010715-22.2015.8.11.0045. REQUERENTE: EUGREMES QUIRINA DE 

ARAUJO NERY ROMERO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 

Defiro o requerimento de id. 13519351 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, 21 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004710-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE ARAUJO DORTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 23/01/2019. às 14:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001898-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATIARIA SILVA BARROSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 23/01/2019. às 15:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002440-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES ROCHA (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002440-04.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS ALVES ROCHA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Trata-se de reclamação em que 

designada audiência de conciliação, a parte reclamante não compareceu. 

Portanto, observa-se nos presentes autos que o requerente não 

promoveu os atos que lhe competiam, demonstrando desinteresse no 

andamento do feito. Ademais, a presença à audiência é obrigatória. Diante 
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do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95 e art. 485, III do CPC, DECLARO 

EXTINTO sem resolução de mérito, o presente feito. Condeno o autor nas 

custas processuais, em razão do disposto no §2º do artigo 51 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005024-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MONTEIRO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 23/01/2019. às 15:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY CORREA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 23/01/2019. às 15:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011353-89.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANICA COMERCIO DE ELETROMOVEIS - EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011353-89.2014.8.11.0045. REQUERENTE: ADEMAR RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: MANICA COMERCIO DE ELETROMOVEIS - EIRELI Visto 

etc. Intime-se o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada da 

dívida, no prazo de cinco dias. Às providências, cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010248-09.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON OSMAR GARCIA (EXECUTADO)

SORVETERIA STILUS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010248-09.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: THOP CONTABILIDADE E 

AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP EXECUTADO: NELSON 

OSMAR GARCIA, SORVETERIA STILUS LTDA - ME Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O processo em questão comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. A parte exequente sustenta que a executada ficou 

inadimplente em decorrência de contrato de prestação de serviços de 

contabilidade havido entre as partes, totalizando a quantia de R$ 

19.634,39 (dezenove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e nove 

centavos). A executada, por sua vez, defende que não realizou o 

pagamento porque a contratada descumpriu o contrato, sobretudo porque 

depois do encerramento das atividades não providenciou a baixa do 

registro da empresa na Receita Federal, na Prefeitura Municipal e que a 

executada foi surpreendida ante a existência de problemas fiscais, entre 

os quais o bloqueio de seu CPF, pela falta de declaração do imposto de 

renda referente aos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, 

respectivamente. Alega que ao entrar em contato com a exequente, foi 

informada que estava aguardando a comunicação da executada para 

suspender as retiradas mensais do pró-labore; mas argumenta que essa 

comunicação exigida pela exequente ocorreu em outubro de 2012. Na 

espécie, é fato incontroverso que as partes pactuaram contrato de 

prestação de serviços profissionais contábeis. O contrato, como todo 

negócio jurídico, origina-se de ato volitivo, com o escopo de obter certo 

objetivo, criando, com base em norma jurídica, direito subjetivo, e impondo, 

por outro lado, obrigações jurídicas as partes contratantes. Pode ser 

extinto de duas formas, com ou sem adimplemento. Com o adimplemento é 

a forma normal de extinção dos contratos e seu adimplemento em virtude 

de causas contemporâneas à sua formação ou mesmo supervenientes. A 

rescisão é gênero, sendo as seguintes espécies: resilição e resolução. A 

resilição pode ser unilateral. A resilição bilateral é o distrato, contrato que 

visa pôr fim a outro contrato, que, de acordo com o princípio da atração 

das formas, deve ter a mesma forma exigida pela lei para a criação do 

contrato. E, unilateral, exceção ao princípio pacta sunt servanda, em que 

uma das partes denuncia o contrato à outra, comunicando que pretende 

extinguir o contrato normalmente de execução continuada. A resolução do 

contrato pode se dar de forma voluntária ou involuntária. Involuntariamente 

quando ocorre caso fortuito ou força maior. E, de forma voluntária, no 

caso de dolo ou culpa das partes, gerando, portanto, a obrigação de 

ressarcimento das perdas e danos à parte inocente. Com efeito, embora a 

parte executada tenha defendido a exceção do contrato não cumprido, 

bem como alegou que realizou a comunicação da exequente em relação 

ao fechamento da empresa, porém, a executada não comprovou nos 

autos a comunicação direcionada à contratada, de modo a ser devido o 

valor pretendido pela embargada em decorrência da inadimplência da 

embargante. Nesse contexto, há de se reconhecer que a embargante não 

se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, II, do CPC), 

estando demonstrada a procedência da pretensão formulado pela 

exequente. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela 

embargante, tenho que merece prosperar. A pessoa jurídica, via de regra, 

não é destinatária da gratuidade processual. Porém, a regra comporta 

ressalvas. O Superior Tribunal de Justiça ao decidir o REsp 690.482/RS, 

assentou entendimento de que “O benefício de assistência judiciária 

gratuita, tal como disciplinado na Lei n. 1.060/50, destina-se 

essencialmente a pessoas físicas. A ampliação do benefício às pessoas 

jurídicas deve limitar-se àquelas que não perseguem fins lucrativos e se 

dedicam a atividades beneficentes, filantrópicas ou morais, bem como às 

microempresas nitidamente familiares ou artesanais. Em todas as hipótese 

é indispensável a comprovação da situação de necessidade”. Sem 

destaque no original. Contudo, a jurisprudência evoluiu e a Súmula 481 do 

STJ pacificou entendimento quanto à possibilidade da gratuidade da justiça 

às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Aliás, seguindo esse 

entendimento o atual Código de Processo Civil incorporou essa 

possibilidade, notadamente no artigo 98, bastando que seja verossímil a 

iliquidez da pessoa jurídica. Ocorre que a embargante não trouxe essa 

prova nos autos, pois sequer juntou sua situação cadastral perante a 

Receita Federal. Aliás, é possível constatar pelas provas constantes nos 

autos que a embargante encontra-se com o registro ativo nos órgãos 

respectivos, e, portanto, não ficou demonstrada a verossimilhança da 

hipossuficiência financeira da embargante, de modo ser de rigor o 

indeferimento do pedido nesse ponto. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por 
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SORVETERIA STILUS LTDA. à execução que lhe move THOP 

CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES, para CONDENAR a 

embargante ao pagamento do valor de R$ 19.634,39 (dezenove mil, 

seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), sobre o qual 

incide correção monetária pelo INCP a partir do inadimplemento e juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código 

Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito 

nos termos dos artigos 487, inciso I, e 490 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, 18 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, 19 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011039-12.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA OSORIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011039-12.2015.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: JOSÉ DA SILVA OSÓRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para no prazo de 10 

(dez) dias fornecer o endereço do reclamado (ID Nº 14765411), sendo 

que o promovente deixou transcorrer o prazo o prazo sem manifestação 

nos autos conforme Certidão constante no (ID Nº 15165369), portanto o 

autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos para 

que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que 

mais deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao 

chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c 

artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

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

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 19 de Setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSON DARLEI QUINZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. BONIFACIO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010226-48.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ENILSON DARLEI QUINZANI 

REQUERIDO: J. N. BONIFACIO & CIA LTDA - EPP Vistos. I. Relatório. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. Fundamentação. Primeiramente, ressalto que a primeira reclamada fez 

acordo com o reclamante em relação ao objeto da causa, de modo que 

esta sentença será apenas em relação à segunda reclamada J.N. 

BONIFÁCIL & CIA LTDA. A reclamada devidamente citada deixou de 

comparecer à audiência, bem como deixou de apresentar contestação, 

motivo pelo que qual decreto-lhe a revelia, na forma do artigo 344 do 

Código de Processo Civil, sem, contudo, aplicar-lhe os efeitos materiais da 

revelia, por força do artigo 345, inciso IV, do CPC. O reclamante alega ser 

titular da linha telefônica n. (65) 9915-1033, necessitando do número para 

fazer e receber ligações de clientes. Porém, no mês de abril de 2015 

passou a ter problemas com a linha telefônica, e teve de realizar a troca 

do chip algumas vezes, inclusive teve de trocar o aparelho; mas o 

problema persistia, notadamente em fazer e receber ligações. Ao procurar 

saber o que estava acontecendo foi constatado que a linha da qual era 

titular foi vendida para terceira pessoa, no dia 07.08.2015, informação 

dada pelo gerente da reclamada. Em que pese os depoimentos das 

testemunhas de que depois de certo tempo não conseguiram falar com o 

reclamante na linha telefônica de sua propriedade, fato é que a 

responsabilidade pela habilitação e controle da propriedade das linhas 

telefônica é da operadora de telefonia. O comerciante de chip não tem 

responsabilidade pelo controle da titularidade das linhas telefônicas, cuja 

responsabilidade somente deve ser imputada à operadora que detém todo 

o controle, cadastro e dados dos respectivos titulares. Verifica-se que 

pelas provas colhidas nos autos eventual falha na prestação do serviço 

foi em relação à linha telefônica de propriedade do autor, que 

supostamente estava cadastrada para terceira pessoa. Ressalto que, com 

fundamento na teoria do risco do empreendimento, adotada pelo Código de 

Defesa do Consumidor, aquele que se dispuser a exercer qualquer 

atividade no mercado de consumo deverá suportar os ônus decorrentes 

dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido, prescindindo-se 

da análise de culpa. Nesse sentido, a responsabilidade do fornecedor 

somente poderá ser ilidida, quando verificada a ocorrência de uma das 

hipóteses de excludente de responsabilidade, consubstanciada em culpa 

exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo. No caso em 

análise, a habilitação do chip de propriedade do autor não pode ser 

atribuída exclusivamente a terceiro ou ser considerada fortuito externo, 

pois trata-se de situação ligada diretamente à atividade da operadora de 

telefonia. Portanto, trata-se de hipótese previsível e inerente à atividade 

empresarial, razão pela qual deverá ser suportado por aquele que exercer 

seu mister no mercado de consumo, respeitando-se, assim, as diretrizes 

traçadas na legislação protetiva. Importante ressaltar que facilidades 

adotadas pelas operadoras de telefonia na habilitação e instalação dos 

telefones, ao mesmo tempo que possibilitam rapidez e agilidade na 

expansão e comercialização dos serviços, provocam sua natural 

responsabilidade por atos perante os consumidores, eis que, se as 

operadoras de telefonia aufere vantagem utilizando-se de tais facilidades, 

por certo que deve também arcar com as consequências delas originadas. 

Ocorre que no caso dos autos o reclamante fez acordo com a primeira 

reclamada – operadora dos serviços de telefonia, a qual detém todos os 

meios técnicos para a gestão e manutenção de cadastro de consumidores 

titulares de linhas telefônicas mantidas em seu cadastro. O próprio 

reclamante alegou em sua peça inicial que a linha telefônica estava 

funcionando normalmente – no período de quatro anos – quando começou 

a apresentar defeitos. Veja que o autor somente procurou a segunda 

requerida após a constatação do problema para fazer e receber 

chamadas e que segunda requerida orientou o autor a trocar o chip, mas 

ao procurar a segunda requerida o problema era pré-existente. Logo, 

entendo que não há responsabilidade da requerida em relação à 

transferência da linha telefônica do autor para terceira pessoa e que 

somente a operadora do serviço possui condições técnicas de controle do 

banco de dados de seus consumidores, cuja responsabilidade foi 

reconhecida pela operadora de telefonia ao firmar acordo com o autor. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na reclamação cível proposta por ENILSON DARLEI QUINZANI 

em desfavor de J.N. BONIFÁCIL & CIA LTDA., e julgo extinto o processo 

com resolução do mérito na forma do 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). Retifique-se na autuação e no sistema 
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eletrônico acerca da exclusão da requerida Vivo S.A., tendo em vista que 

as partes formalizaram acordo, cuja sentença transitou em julgado. 

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, 19 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, 19 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002149-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. GARCIA PISCINAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002149-38.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: DOUGLAS DA SILVA 

GUIMARAES EXECUTADO: P. C. GARCIA PISCINAS Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 1.538,41 (mil, quinhentos e 

trinta e oito reais e quarenta e um centavos), conforme cálculo de id. 

14988258. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de 

penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e 

interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens 

passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 17 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002075-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE MENDES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002075-47.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DIONE MENDES DOS ANJOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. O autor nega a contratação de serviços 

da reclamada que gerou a inscrição do seu nome no cadastro de 

inadimplentes. A requerida, por sua vez, defende a existência de relação 

jurídica, alegando que o autor contratou os serviços e juntou contrato 

assinado nos autos. O autor assegura categoricamente que não contratou 

os serviços e defende, por outro lado, a necessidade de realização de 

perícia grafotécnica nas assinaturas, a fim de apurar a veracidade das 

informações quanto à existência ou não de fraude na contratação do 

serviço. Assim, diante da controvérsia existente no presente feito, reputo 

que seu deslinde exige o conhecimento de natureza técnica, por meio de 

prova pericial, meio probatório este de maior complexidade e que é vedado 

no rito da Lei n. 9.099/95. Contudo, é cediço que a prova pericial não pode 

ser produzida neste Juizado Especial, por se tratar de prova complexa, 

não admitida no sistema da Lei n. 9.099/95, tanto que o artigo 33 da 

referida lei determina que todas as provas devem ser produzidas em 

audiência. Por tudo isso, embora não se verifique expressa exclusão de 

competência por meio do artigo 3º, da Lei n. 9.099/95, o processamento da 

demanda em questão, no Juizado Especial Cível, por requerer colheita de 

prova técnica de considerável complexidade, viola os princípios 

informadores do Sistema criado pelo referido Diploma (celeridade, 

informalidade e simplicidade), e também norma constitucional de 

competência, qual seja, a do artigo 98, inc. I, da Constituição Federal, que 

destina aos Juizados Especiais o julgamento de causas de menor 

complexidade. Em suma, verifico que o esclarecimento de tal questão é 

crucial para o deslinde do feito, posto que, se comprovada eventual 

falsidade, o reclamante terá direito de ser indenizado pelos danos 

causados pela reclamada em decorrência da inscrição do nome do autor 

no cadastro de devedores de restrição ao crédito. Vê-se, portanto, que a 

questão não pode ser resolvida neste Juizado, que não comporta tal tipo 

de prova. Note-se que, na hipótese, não se cuida de problema que pode 

ser solucionado com a aplicação do artigo 35, da Lei n. 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a presente reclamação cível proposta por DIONE 

MENDES DOS SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO 

S.A.), sem resolução do mérito na forma do artigo 485, inc. IV, do Código 

de Processo Civil e artigo 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95, devendo o autor, 

se assim o desejar, ingressar com ação própria no Juízo comum, onde 

possa produzir esse tipo de prova. 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, 

18 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, 19 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005071-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE JUSTINO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 23/01/2019. às 16:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004046-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUZI EZIDIA FELIX NANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MERCE DE PAULA OAB - MT0015399A-O (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 23/01/2019, ÀS 16H15MIN.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20071 Nr: 1393-32.2006.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - OAB:4130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:123970

 Vistos.

Intimem-se os Executados para se manifestarem acerca da petição de fls. 

103/109, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001985-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES TERESINHA CANTONI (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (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 . 

1001985-10.2016.8.11.0045 Valor da causa: $10,800.00 ESPÉCIE: 

[AVERBAÇÃO/CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL 

(EMPREGADO/EMPREGADOR), AVERBAÇÃO/CÔMPUTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO DE SEGURADO ESPECIAL (REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR)]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: LOURDES TERESINHA 

CANTONI POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS 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, apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação LUCAS DO RIO VERDE, 12 de 

novembro de 2018. Flavia Regiane Gonçalves Rossetto Gestora Judiciária 

Substituta

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81350 Nr: 559-19.2012.811.0045

 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: MARIA CLARO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE, AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, 

ajuizada por MARIA CLARO DE SOUZA contra a MUNICÍPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE, para reconhecer a nulidade do ato administrativo por não 

observância dos requisitos legais, de consequência determino que seja 

realizada nova avaliação para elevação funcional de classe da autora, por 

comissão composta segundo os ditames da lei e observada a portaria de 

nomeação do Município, sendo que no caso de se conseguir aprovação, 

por esta nova avaliação, os efeitos dela terá eficácia retroativa, desde a 

data em que deveria ter sido promovida, com o pagamento das vantagens 

salariais e devidos abatimentos legais, com imposto de renda e INSS.Em 

razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios do advogado da autora, este que fixo no valor R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), sendo isenta do pagamento das custas 

processuais.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89418 Nr: 3304-35.2013.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO JOSÉ PEREIRA PIRES, PAULO ROBERTO 

PEREIRA PIRES, CLEUZA TEREZINHA POZZER PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 Posto isto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da prescrição, e assim 

dou o feito como saneado e determino o seguinte:A intimação pessoal do 

Banco embargado, bem como seu advogado cadastrado no processo e 

apenso, Dr. Adriano Athala de Oliveira Shcaira, para que apresente o 

contrato de seguro realizado com a empresa Aliança Brasil Seguro, 

referente a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00945-9, instrumento que 

assegura o credor de receber o seu crédito em caso de inadimplência do 

embargante, bem como exiba ainda o comprovante de recebimento do 

prêmio do seguro contratado e a conta gráfica do débito executado, no 

prazo de 15(quinze) dias.Em caso de não apresentação certifique-se o 

transcurso do prazo.Em seguida conclusos para prolação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23828 Nr: 1671-96.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JOSÉ PEREIRA PIRES, PAULO 

ROBERTO PEREIRA PIRES, CLEUZA TEREZINHA POZZER PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6781/MT

 .Posto isto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada 

pelos avalistas PAULO ROBERTO PEREIRA PIRES E CLEUSA TEREZINHA 

POZZER PIRES.Deixo de condenar os excipientes em honorários 

advocatícios por tratar-se de decisão interlocutória, mormente porque não 

houve extinção da execução, sendo, portanto, incabível, tal fixação na 

espécie. Neste sentido, decidiu a 5ª Turma do STJ: “Não extinta a 

execução, a exceção de pré-executividade tem caráter de incidente 

processual, descabendo impor-se o encargo da verba de patrocínio.” 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000309-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SILVA CAIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000309-90.2017.8.11.0045. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULO SILVA CAIRES 

VISTO. Verifica-se que o veiculo foi apreendido, mas o requerido não foi 

localizado, até a presente data, para sua citação. Defiro os pedidos 

constantes do Id. 10336040. Anote-se. Conforme documento do RENAJUD 

anexo, não existe restrições sobre o bem apreendido, qual seja, Fiat Uno 

Vivace 1.0, placa: OBR0510. Em pesquisa aos sistemas Renajud e 

Bacenjud, conforme anexos, encontrei o mesmo endereço declinado na 

inicial, qual seja, Rua 03 de Maio, n. 152, Menino de Deus, local onde o 

oficial de justiça não encontrou o requerido para citação. Assim, cite-se o 

requerido no endereço obtido no Infojud, ou seja: Rua Luinha Gaucha, 

Cotriguaçu/MT, CEP. 78.330-000 Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 11 

de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004785-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIETA SIQUEIRA CASTRO (REQUERENTE)

E. S. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS QUEIROZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004785-40.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 322 de 763



será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 12 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004776-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADSON ALBINO DE ALMEIDA SANTOS OAB - PR61196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI APARECIDO LOBATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004776-78.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Condiciono o cumprimento da carta ao pagamento das custas 

processuais. Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 12 de novembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004809-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISE AVELINO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARLON SOUZA OLIVEIRA OAB - BA24620 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBSON SACRAMENTO CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004809-68.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 12 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004812-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE VALDOMIRO QUADRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO VERALDO SCHIAVINI OAB - SC4568 (ADVOGADO(A))

CAMILA BORGES OAB - SC36272 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA SIQUEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004812-23.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. No mais, CONDICIONO a presente 

decisão ao recolhimento do valor das custas judiciais e taxa judiciária, 

trazendo aos autos comprovante de pagamento. Após, se devidamente 

cumprida, devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas 

homenagens. Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 12 de novembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004816-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA KAROLAINE PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DIEGO CONCEIÇÃO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004816-60.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 12 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004817-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ONEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004817-45.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA, por JOSÉ CARLOS ONEFA, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, objetivando 

que seja determinado aos réus o fornecimento de medicamento específico 

ao assistido, em razão de sua peculiar situação de saúde, bem como 

diante da impossibilidade financeira deste em arcar com a aquisição do 

fármaco. Conforme expõe a inicial, o requerente possui quadro de 

Degeneração Macular Relacionada à Idade (ID n.º 16458911), patologia 

que cegueira, em razão disso, fora-lhes prescrito o uso do medicamento 

EYLIA. (ID n.º 16458911) Tendo em vista o alto custo do fármaco e sua 

necessidade imediata, o autor requereu à Secretaria de Saúde (ID n.º 

16458893), a fim de que o recebesse de forma gratuita, recebendo em 

resposta, por meio de Ofício de n.º 73/2018/AF (ID n.º 16458894), que 

determinado fármaco não esta na lista dos disponibilizados pelo SUS, e 

junto a isso que a rede pública realizava determinado tratamento com o 

medicamento bevacizumabe (Avastin) (ID n.º 16458894). De outro lado, 

alega que os médicos que fazem o atendimento do requerente 

recomendaram o uso do medicamento Eylia, tendo em vista a gravidade 

dos casos e eficácia do medicamento no tratamento da patologia, 

juntamente ao fato de que o medicamento disponibilizado pelo sistema 

público (Avastin), não era o mais indicado para tal patologia, levando em 

consideração que o mesmo pode aumentar o risco de infecção e levar o 

requerente a cegueira mais rapidamente (ID n.º 16458895), além do que, o 

requerente não possui condições financeiras em adquirir o fármaco 

indicado, sem prejuízo de outras necessidades básicas. Por essas 

razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado o dever de fornecimento 

do mencionado medicamento e requer, em razão da urgência própria ao 

caso, o deferimento de medida liminar inaudita altera pars, compelindo os 
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requeridos a fornecê-lo, imediatamente e de forma solidária. Com a inicial 

vieram documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, recebo a inicial, bem como os novos documentos juntados 

pela autora para discussão, passando à análise do pedido liminar. 

Conforme consta da inicial e dos documentos a ela acostados, o 

requerente necessita de tratamento adequado, o quê só é possível 

mediante o fornecimento do medicamento solicitado ao Poder Público. 

Contudo, o requerente afirma ser desprovido de recursos financeiros 

suficientes para custear a aquisição periódica do medicamento necessário 

aos seus respectivos tratamentos. Pois bem. Para a concessão da liminar 

pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos próprios da 

tutela de urgência perseguida, nos termos do art. 300, do Código de 

Processo Civil. Os Receituários Médicos, laudos e exames colacionados 

aos autos (ID n.º 16458895, 16458902, 16458911, 16458903), evidenciam 

a gravidade do estado de saúde do paciente/autor e a necessidade de 

uso do medicamento, restando atendidos os requisitos legais da tutela 

provisória. Ademais, 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”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. Sendo o autor pessoa de parcos recursos, ao 

que tudo indica, não possuem condições de custear as despesas exigidas 

para aquisição do medicamento prescrito, vez que tal fármaco é de alto 

custo, conforme se vê dos orçamentos anexados (ID n.º 16458900 e 

16458906), devendo ser administrado, nos termos da orientação 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 GM nº 2.577/2006, que 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. 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: “Nas causas envolvendo 

o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde, os 

entes federados são solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 

2003.04.01.041369-9 – SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz – DJU 21.01.2004 – p. 625). 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 de urgência, 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. Todos esses argumentos 

revelam a verossimilhança das alegações estampadas na inicial. 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 dos medicamentos, venha a se complicar o estado de saúde 

do requerente, caso não seja submetido ao tratamento adequado. 

Ademais, a inércia dos requeridos poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde, como a perda total de sua visão, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. 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. (SIC, 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 forneçam o medicamento vindicado pelo tempo que for 

necessário ao integral tratamento do paciente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA, e, em consequência, determino que os requeridos 

disponibilizem ao autor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o 

medicamento EYLIA 40mg/ml, de acordo com a quantidade e forma 

farmacêutica receitada para o paciente e de forma contínua e ininterrupta, 

enquanto houver prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores 

para aquisição do referido fármaco. Citem-se os requeridos, para, 

querendo, apresentarem defesa, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, arts. 

183 e 335), sob pena de serem presumidas como verdadeiras as 

alegações de fato formuladas na petição inicial (NCPC, arts. 344 e 250, II). 

Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, com a URGÊNCIA 

que o caso requer, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO E CARTA 

PRECATÓRIA. Lucas do Rio Verde, 12 de novembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito
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E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTOR: VILMAR LOPES RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, ETC. VILMAR 

LOPES ajuizou AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustenta ser portador das seguintes 

patologias: Hipertensão, Nefropatia Grave, Diabete Descompensada, 

Hernia De Disco, Perda Da Visão Do Olho Direito, Insuficiência Renal, 

Lombociatalgia, Hepatite C, Discopatia Toracolombar, que o torna 

totalmente incapaz de desenvolver suas atividades laborativas habituais. 

Diante do atual quadro clínico enfrentado, o autor na qualidade de 

segurado da Previdência Social, requereu junto à Autarquia ré em 

17/04/2017, pedido de concessão do benefício de auxílio-doença, o qual 

foi indevidamente indeferido sob o argumento de que “não foi reconhecido 

o direito ao beneficio, tendo em vista que foi constatada que a 

incapacidade para o trabalho é anterior ao inicio/reinicio de suas 

contribuições para previdência social.” De modo que postula pela 

concessão do beneficio em tutela de urgência e no mérito requer a 

procedência da ação. Com a inicial vieram os documentos (Ids n° 9235839 

e seguintes). A tutela antecipada foi indeferida, conforme Id. 9271519. 

Regularmente citada, a autarquia deixou escoar o prazo, conforme se 

verifica da certidão constante dos autos, contudo logo em seguida 

apresentou resposta e anexou documentos (Ids. 10282439 e 10282422), 

aduzindo que o autor não preenche os requisitos necessários à 

concessão do benefício pleiteado, mormente porque não ostenta 

incapacidade total e permanente para o trabalho, além de não ter carreado 

aos autos provas de que encontra-se insuscetível de reabilitação e 

requereu a improcedência da ação. O requerente apresentou Impugnação 

a contestação, rebatendo os argumentos lançados pela parte ex adversa, 

ratificando os termos da peça madrugadora (Id n°10558259). A pericia foi 

realizada e o Laudo encontra-se acostado Id n° 10530891, sendo que a 

parte autora se manifestou (Id n° 10558690) e o INSS manteve-se 

taciturno. O requerido levantou questão de ordem aduzindo que o autor 

não acostou o requerimento administrativo aos autos (Id. 10559211). Os 

autos vieram-me conclusos para prolação de sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA 

E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por VILMAR LOPES com 

pedido de tutela antecipada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Primeiramente, cumpre ressaltar, que a matéria 

sub-judice não necessita de produção de prova em audiência, motivo pelo 

qual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se que a controvérsia reside 

basicamente na comprovação da qualidade de segurado, bem como na 

incapacidade laboral do requerente, provisória ou definitiva, capaz de 

ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do pedido manejado pela 

autora, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos para 

concessão do beneficio formulado. 1. DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de 

aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes 

termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. A qualidade de segurado, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, pelos documentos acostados, CNIS sob o Id. 10282442, 

onde se verifica ainda que o autor teve como última contribuição o mês de 

setembro de 2014, contudo voltou a contribuir na data de 01.11.2016 até 

21.08.2017, por mais dez meses, recobrando assim sua qualidade de 

segurado. Ao contrário do alegado pelo INSS o autor formulou pedido de 

auxilio doença na seara administrativa no dia 17.04.2017, conforme se vê 

do documento acostado ao Id n. 9235916, contudo não foi reconhecido 

seu direito, aduzindo que a incapacidade é anterior ao inicio das suas 

contribuições. Mas não é isso que se vê dos autos, vejamos: Pelo CNIS 

constante do Id 10282442 o autor contribui para o INSS como empregado 

desde o ano de 1994. Já a pericia médica realizada, laudo pericial 

acostado Id n° 10530891, identificou clinicamente que o autor sofre de 

sequelas decorrente de Diabetes, retinopatia, dorsalgia irradiada a 

membros inferiores (resposta a quesito n. 03-p.02), incapacitando-o 

desde março de 2017, de forma permanente, definitiva e total (respostas 

aos quesito de ns. 16-03 e 18 a 20). Corroborando as informações 

prestadas acima pelo expert, os laudos e exames médicos particulares 

colacionados a inicial, confirmaram que a autor apresenta sequelas que 

lhe impede de exercer suas atividades habituais. Assim, devidamente 

comprovada à incapacidade laborativa permanente do autor e sua 

qualidade de segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido de 

aposentadoria por invalidez. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação aviada por VILMAR LOPES em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder ao autor o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 

42 e seguintes da Lei 8.213/91, devidos a partir da data do requerimento 

administrativo, ou seja, dia 17.04.2017 (Id. 9235916), descontadas as 

parcelas já pagas a titulo de auxilio doença e respeitada a prescrição 

quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora A Correção monetária 

incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada 

prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas 

eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, 

para as que lhe são posteriores. Concedo a tutela antecipada nesta 

sentença, devendo ser implantado o benefício no prazo, máximo de 

30(trinta) dias, após a intimação desta decisão. Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que o autor já vinha 

recebendo beneficio de auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim 

as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso 

I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 11 

de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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autos n.º 1002236-91.2017 AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR 

MORTE RURAL requerente: GABRIEL DA SILVA SANTOS E MICKAEL DA 

SILVA SANTOS, representados por sua genitora CARLA DA SILVA 

requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE RURAL movida por 

GABRIEL DA SILVA SANTOS E MICKAEL DA SILVA SANTOS, ambos 

representados por sua genitora, CARLA DA SILVA, em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Em síntese, requer o 

reconhecimento do seu direito ao recebimento do benefício de pensão por 

morte, eis que filhos do falecido HUMBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO, 

que veio a óbito na data de 11.05.2012. Sustentam que o de cujus sempre 

viveu das lides da roça, trabalho desenvolvido em regime de economia 
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familiar, tendo requerido o beneficio previdenciária na data de 07.02.2017, 

contudo teve seu pedido indeferido, alegando perda da qualidade de 

segurado especial. Posto isto requer que seja concedido o pedido de 

pensão desde a data do óbito do falecido, já que para menores não corre 

a prescrição. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial foi 

indeferido o pedido de liminar (Id. 8395835). Devidamente citado o 

requerido apresentou contestação às pp. 72/76, pugnando em preliminar 

pelo reconhecimento da prescrição e no mérito pela improcedência da 

ação, posto que os autores não preenchem os requisitos exigidos para a 

concessão do benefício da pensão por morte rural, bem como juntou 

documentos Ids. 8747532 e seguintes. Impugnação à contestação 

apresentada Id. 9008968, requerendo a procedência da ação. Audiência 

de instrução foi realizada conforme Ids. 10327776 e seguintes, onde 

foram ouvidas três testemunhas e o depoimento pessoal da representante 

dos menores. Com vistas dos autos o Ministério Público manifestou 

requerendo a procedência da ação (Id. 11047444). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Pois bem, para 

obtenção da pensão por morte deve o interessado preencher os 

requisitos na data do óbito, assim como o falecimento ocorreu em 

11.05.2012, conforme certidão de óbito constante do Id. 8180966, então 

deve-se observa os termos do ar. 74, da Lei 8213/91, vigente ao tempo do 

óbito: Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da 

data do óbito ou da decisão judicial, no caso de morte presumida. Art. 74. 

A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (Redação 

dada pela Lei nº 9.528, de 1997) I - do óbito, quando requerida até trinta 

dias depois deste; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) I - do óbito, quando 

requerida até noventa dias depois deste; (Redação pela Lei nº 13.183, de 

2015) II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no 

inciso anterior; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) Compulsando os 

autos, verifica-se que os autores juntaram a certidão de nascimento de: 

Gabriel da Silva Santos, nascido em 22.03.2004 (Id. 8180942 - p. 12) e 

Mickael da Silva Santos, nascido em 01.07.2007 (Id. 8180949-p.02), que 

demonstra o vinculo familiar, na qualidade de filhos do falecido Humberto 

dos Santos Nascimento, bem como juntou a certidão de óbito Id. 8180966, 

falecido na data de 11.05.2012. A qualidade de filhos gera a presunção de 

dependência, conforme dispõe o art. 16, inciso I, Lei 8.213/91, vejamos: 

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o 

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental 

ou deficiência grave; Verifica-se que o requerimento administrativo foi 

realizado no dia 07.02.2017 (id. 8180966 – p. 05), indeferindo o pedido de 

pensão, contudo os requerentes terão direito ao beneficio desde a data do 

óbito, por serem menores incapazes, ainda que ela tenha sido requerida 

após 30 dias da data do óbito, eis que a prescrição não corre contra os 

absolutamente incapazes, consoante regra estampada no art. 198 c/c art. 

3º do Código Civil, reproduzida no parágrafo único do art. 103 da Lei 

8.213/91. Nesse sentido é, inclusive, o entendimento do INSS, positivado 

nos art. 364 e 365 da IN 77 de 2015. O entendimento acima tem por 

escopo resguardar os direitos do menor, incapaz ou ausente, para que 

não sejam prejudicados pela inércia ou desconhecimento por parte de 

seus responsáveis. Antes de prosseguirmos, fiquemos atentos que, 

segundo o STJ, a expressão “pensionista menor” identifica situação que 

só desaparece com a maioridade, nos termos do art. 5º do Código Civil, de 

modo que, mesmo após o menor completar 16 anos, as parcelas 

atrasadas irão retroagir à data do óbito (Info 566). Então preenchidos os 

requisitos de qualidade de dependente, passo a análise da qualidade de 

segurado do falecido, como trabalhador rural em regime de economia 

familiar. Os requisitos a serem observados são um inicio de prova material, 

confortada pelos depoimentos testemunhais. Ressalta-se que o início de 

prova material de exercício de atividade rural pelo de cujus, segundo 

orientação jurisprudencial poderá ser comprovada através de documentos 

públicos e particulares dotados de fé pública ou outros documentos 

idôneos que evidenciem a condição de trabalhador rural, senão vejamos: 

SÚMULA 73 do TRF4: Admitem-se como início de prova material do efetivo 

exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos 

de terceiros, membros do grupo parental. SÚMULA Nº 6 da TNU - A 

certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola. SÚMULA Nº 32, da AGU - "Para fins de 

concessão dos benefícios dispostos nos artigos 39, inciso I e seu 

parágrafo único, e 143 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, serão 

considerados como início razoável de prova material documentos públicos 

e particulares dotados de fé pública, desde que não contenham rasuras 

ou retificações recentes, nos quais conste expressamente a qualificação 

do segurado, de seu cônjuge, enquanto casado, ou companheiro, 

enquanto durar a união estável, ou de seu ascendente, enquanto 

dependente deste, como rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência 

de prova em contrário”. Sobre o tema, verbis: “INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DO AUTOR. APOSENTADORIA URBANA POR TEMPO DE 

SERVIÇO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE TRABALHO RURAL. 

DESNECESSIDADE DE QUE O INÍCIO DE PROVA MATERIAL REFIRA-SE A 

TODO O PERÍODO EQUIVALENTE. Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 14 DESTE 

COLEGIADO AO CASO. INCIDENTE PROVIDO. 1. Esta Turma de 

Uniformização já firmou entendimento no sentido de que ‘para a 

concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de 

prova corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício’ 

(Súmula nº 14). Entendimento este que reflete a jurisprudência dominante 

do STJ e é aplicável ao caso presente. 2. Incidente provido”. (TNU, Proc. 

nº 2002.70.01.027235-4, Rel. Juiz Federal Renato Toniasso, julg. 

24.05.2006). TRF-4 - EMBARGOS INFRINGENTES EINF 828 PR 

2008.70.99.000828-0 (TRF-4) Data de publicação: 18/11/2009 Ementa: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. REGISTRO DE 

PROPRIEDADE EM NOME DOS PAIS. EFICÁCIA AMPLIADA PELA PROVA 

TESTEMUNHAL. DOCUMENTOS ANO A ANO. INEXIGÊNCIA. 1. O início 

razoável de prova material prescrito pela Lei 8.213 /91 como condição 

para o reconhecimento da atividade rural, corroborado o período mínimo 

exigido em lei por qualquer outro meio de prova idôneo, dentre eles a 

testemunhal, é suficiente para comprovar a condição de segurado 

especial. 2. Para que fique caracterizada a prova material inicial, não é 

necessário que os documentos apresentados comprovem ano a ano o 

exercício da atividade rurícola, seja porque se deve presumir a 

continuidade nos períodos imediatamente próximos, seja porque é inerente 

à informalidade do trabalho campesino a escassez documental. 3. O 

registro de propriedade rural em nome dos pais é aceito como 

documentação de comprovação inicial do trabalho dos filhos no campo em 

regime de economia familiar. Compulsando os autos, verifica-se 

plenamente comprovado o início de prova material pelo artigo de 

reportagem noticiando a morte do falecido Humberto, na Zona da Mata na 

Paraíba (Id. 8180966, p. 05), local onde ele vivia com sua mãe, bem como a 

certidão de nascimento do falecido, onde indica a profissão de seu pai, 

Severino Luis do Nascimento, na qual consta a profissão de agricultor (Id. 

8180966 – p. 01), bem como a certidão de nascimento de outra filha do 

falecido, irmã dos requerentes, a qual indica a profissão dele como 

agricultor. Os depoimentos colhidos em audiência indicam o trabalho rural 

exercido pelo genitor dos autores desde pequeno, que trabalhava em um 

pequeno sitio da mãe dele chamado “Taumatá”, próxima a cidade de Mari, 

na Paraíba, plantando milho, inhame, batata, feijão e criando galinhas, que 

quando ele faleceu ele estava trabalhando no campo, que no sitio morava 

ele e a mãe, que plantavam a mão, sem uso de máquinas e sem 

empregados, que ele não tinha vinculo empregatício urbano. Desta forma, 

as provas documentais apresentadas foram corroboradas pelos 

depoimentos colhidos em audiência, que confirmam o exercício da 

atividade rural por parte do genitor dos requerentes e considerando o 

vinculo familiar com os autores, imperioso o reconhecimento do pedido. 

Com relação à matéria, colha-se o seguinte julgado: EMENTA: 

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL 

CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. PROVA 

EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. I. A concessão de pensão por morte independe de 

carência ou de idade mínima. II. Hipótese em que os testemunhos são 

suficientes para comprovar a condição de rurícola da falecida esposa do 

autor, uma vez que os depoentes afirmam conhecê-la sempre trabalhando 

na lavoura. III. "O TRF-5ª Região admite prova exclusivamente testemunhal 

produzida em juízo para a comprovação de tempo de serviço rural." IV. 

Comprovada a condição de segurado especial da falecida, é devida a 

pensão por morte ao viúvo. V. Por se tratar de ação previdenciária, 

incidem juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, quando os atrasados passam a 
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sofrer a incidência exclusiva dos índices oficiais de remuneração básica e 

juros de mora aplicáveis à Caderneta de Poupança. VI. Honorários 

advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 20, PARÁGRAFO 3º e PARÁGRAFO 4º , do CPC, 

devendo ser observado disposto na Súmula 111 do STJ. VII. Apelação 

provida.” (TRF-5 - AC: 498004 PB 0001265-85.2010.4.05.9999, Relator: 

Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, Data de Julgamento: 

25/05/2010, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça 

Eletrônico - Data: 27/05/2010 - Página: 864 - Ano: 2010). TNU - PEDIDO DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL PEDILEF 

50087794920114047104 (TNU) Data de publicação: 19/02/2016 Ementa: 

DE TEMPO LABORADO NA ATIVIDADE RURAL. RECOLHIMENTO DE 

CONTRIBUIÇÕES. DISPENSA. PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA E CONSISTENTE. APRESENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS DIVERSOS DAQUELES ARROLADOS NO ART. 1 06 DA LEI 

N.º 8.21 3/91. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIROS. 

VALOR PROBATÓRIO. DOCUMENTOS ANO A ANO. DESNECESSIDADE. 

CONCESSÃO DA REVISÃO. TEMPO SUFICIENTE PARA APOSENTADORIA 

INTEGRAL. MARCO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS 

VENCIDAS. SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA 

OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS. [...] 6. Não se exige, para a 

comprovação do labor rural, que os documentos juntados se refiram 

individualmente a todos os anos que a parte autora busca comprovar, 

sendo necessária, porém, a coerência entre o conjunto probatório e a 

continuidade entre os períodos que se quer reconhecer. [...] (TRF4, AC, 

processo 2000.71 .07.004876-2, Segunda Turma Suplementar, relator Luís 

Alberto D Azevedo Aurvalle, publicado em 07/1 2/2005, grifo nosso) 

Cumpre ressaltar, outrossim, que a atividade rural desempenhada em 

período anterior ao advento da LBPS pode ser aproveitada para fins de 

concessão da aposentadoria por tempo de contribuição 

independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias 

correspondentes. É o que se observa do art. 55, § 2º, da Lei n. 8 . 213 

/91: Art. 55. § 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, 

anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado 

independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o 

Regulamento. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA INCONTROVERSA. 

CÔMPUTO DE TEMPO DE LABOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR. PROVA MATERIAL EM NOME PRÓPRIO E DE TERCEIRO. PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA E CONSISTENTE. COMPROVAÇÃO. 

CONTRIBUIÇÕES. INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ATIVIDADE 

ESPECIAL. TEMPO. TRF-4 - EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO 

CIVEL EIAC 50848 RS 2000.04.01.050848-0 (TRF-4) Data de publicação: 

01/03/2006 Ementa: PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO 

RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. DOCUMENTOS ANO A 

ANO.1. Possível o cômputo do tempo de serviço prestado em regime de 

economia familiar quando presente início de prova material, 

complementada por prova testemunhal idônea. Precedentes da Terceira 

Seção desta Corte e do egrégio STJ.2. Para que fique caracterizado o 

início de prova material não é necessário que os documentos 

apresentados comprovem, ano a ano, o exercício da atividade rural. Deste 

modo, as provas documentais apresentadas foram corroboradas pelos 

depoimentos colhidos em audiência, eis que confirmam o exercício 

predominante da atividade rural por parte do falecido em regime de 

economia familiar, sendo imperioso o reconhecimento do pedido. Posto 

isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a conceder 

aos autores, GABRIEL DA SILVA SANTOS E MICKAEL DA SILVA 

SANTOS, o benefício previdenciário de PENSÃO POR MORTE, devido a 

partir da data do óbito, ou seja, de 11.05.2012, conforme certidão de óbito 

constante do Id. 8180966, no valor de um salário mínimo. Correção 

Monetária e Juros de Mora A Correção monetária incide sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os 

juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores. Concedo a tutela antecipada nesta sentença, devendo 

ser implantado o benefício no prazo, máximo de 30(trinta) dias, após a 

intimação desta decisão. Em razão do princípio da sucumbência, condeno 

o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% 

sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sem 

condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 

1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame 

necessário, considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o 

limite fixado no art. 496, inciso I, c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo. P.R.I.C. 

Lucas do Rio Verde/MT, 11 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001307-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADO BALBINO DE MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1001781-29.2017 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

REALTIVAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO 

ALTERNATIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTOR: 

BERNARDO BALBINO DE MACIEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS, ETC. BERNARDO BALBINO DE MACIEL ajuizou 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA REATIVAÇÃO DE BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Sustenta ser portador das seguintes doenças: artrose 

tricompartimentais do joelho, mais acentuadas nos compartimentos 

fêmuro-tibial medial e fêmuro- patelar; lesão condral extensa na área de 

carga do côndilo femural medial; condropatia patelar grau i; ilhota óssea no 

cõndilo femural lateral, lesão complexa de aspesto degenerativo do 

menisco medial; bursite da pata de ganso; derrame articular, com sinais 

importante; sinovite e corpos livres intra- articulares; volumoso cisto de 

baker, conforme descrito na inicial. Diz ter sido concedido pelo requerido o 

benefício previdenciário de auxílio-doença que foi prorrogado por várias 

vezes, tendo como data para cessação 15.08.2017. Alega que o INSS 

insiste em prorrogar o beneficio de auxilio doença, mas na verdade o 

requerente já deveria ter sido aposentado por invalidez, visto estar 

incapacidade total e permanente para o trabalho. De modo que postula 

pela concessão do beneficio, desde a data de 15.08.2017 e sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, em tutela de urgência e no 

mérito requer a procedência da ação. Com a inicial vieram os documentos 

(Ids 6114386 e seguintes). A tutela antecipada foi indeferida, conforme Id. 

7340351 Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação sob o 

Id. 8214492 e documentos Id. 8214506, aduzindo a preliminar de 

prescrição e no mérito sustenta que o autor não possui os requisitos para 

o deferimento do beneficio pleiteado, assim pugna pela improcedência da 

ação. A impugnação veio aos autos sob o Id. 8336560, requerendo a 

procedência da ação e juntada de documentos aduzindo o estado grave 

de saúde do autor (id. 13210620). A pericia foi realizada e o Laudo 

encontra-se acostado Id n°13386698, sendo que a parte autora se 

manifestou (Id n°13819095) e o INSS manteve-se taciturno. Os autos 

vieram-me conclusos para prolação de sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA 

E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por BERNARDO 

BALBINO DE MACIEL com pedido de tutela antecipada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Primeiramente, 

cumpre ressaltar, que a matéria sub-judice não necessita de produção de 

prova em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Verifica-se que a controvérsia reside basicamente na comprovação da 

qualidade de segurado, bem como na incapacidade laboral do requerente, 

provisória ou definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, 

diante do pedido manejado pela autora, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do beneficio formulado. 1. DOS 
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REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu 

art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no 

artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. 1.2. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. A qualidade de 

segurado, bem como o cumprimento da carência exigida demonstram-se 

incontroversos no presente caso, pelos documentos acostados, em 

especial o CNIS constante do Id. 8214506, onde se verifica que o autor 

verteu contribuições ao INSS, na qualidade de empregado desde o ano de 

1982, estando recebendo auxilio doença desde novembro de 2011, com 

data fim prevista para o dia 15.08.2017. Já a pericia médica realizada, 

laudo pericial acostado Id n° 113386698, identificou clinicamente que o 

autor sofre de doenças Gonartrose, artrose de joelho- CID M-17, Ruptura 

de Menisco – CID 10 S83.2, sem possibilidade de reabilitação, desde o ano 

de 2011 (resposta a quesito n. 01 a 04), incapacitando-o de forma 

permanente, definitiva e total (respostas aos quesitos de ns. 08 ao 10). 

Corroborando as informações prestadas acima pelo expert, os laudos e 

exames médicos particulares colacionados a inicial, confirmaram que o 

autor está acometido de doença que lhe impede de exercer suas 

atividades habituais. Assim, devidamente comprovada à incapacidade 

laborativa permanente do autor e sua qualidade de segurado, de rigor se 

impõe o deferimento do pedido de aposentadoria por invalidez. Posto isto, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por BERNARDO BALBINO 

DE MACIEL em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, condenando o réu a conceder ao autor o Beneficio de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 42 e seguintes 

da Lei 8.213/91, devidos a partir da data da cessação do benefício de 

auxilio doença, 15.08.2017- (Id. 8214506), descontadas as parcelas já 

pagas a titulo de auxilio doença e respeitada a prescrição quinquenal. 

Correção Monetária e Juros de Mora A Correção monetária incide sobre o 

débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC. 

Os juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores. Concedo a tutela antecipada nesta sentença, devendo 

ser implantado o benefício no prazo, máximo de 30(trinta) dias, após a 

intimação desta decisão. Em razão do princípio da sucumbência, condeno 

o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% 

sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sem 

condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 

1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame 

necessário, considerando que o autor já vinha recebendo beneficio de 

auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim as parcelas em atraso 

não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de novembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001647-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CAMPOS PEREIRA OAB - SC16586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José brechs (RÉU)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DESPACHO Processo: 1001647-40.2018.8.11.0021. AUTOR(A): 

ROSIVALDO RODRIGUES RÉU: JOSÉ BRECHS ÁGUA BOA, 12 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000010-25.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI MELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LOPES GOULART OAB - GO35118 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS OAB - GO0033204A 

(ADVOGADO(A))

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DESPACHO Processo: 1000010-25.2016.8.11.0021. AUTOR(A): AMAURI 

MELO DE OLIVEIRA RÉU: UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos e etc... Postergo a análise das preliminares. Digam as 

partes no prazo de 15 dias, se tem interesse na produção de outra prova, 

caso requeiram tal providência que justifiquem a necessidade de tal 

medida, ressalto que pedidos protelatórios serão rejeitados (Art. 370 

Parágrafo único NCPC). Às providências. ÁGUA BOA, 12 de novembro de 

2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83256 Nr: 2099-77.2012.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frediano Giometti Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Banco Bradesco 

S/A, Cesar Antonio Kuhn, Alceu Angelo Tumelero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Vilela Giometti - 

OAB:10.911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Adriano Vilela Giometti - OAB nº 10.911-B para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 83256, o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Decisão

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

Processo Número: 1001646-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Teste da Silva Sauro (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001646-55.2018.8.11.0021. AUTOR(A): GLEDE 

BERNACCI GOLLUSCIO RÉU: TESTE DA SILVA SAURO ÁGUA BOA, 12 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000373-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA ROCHA CADORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDER CALACIO CUNHA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, para o executado efetuar o pagamento da 

d´vida em 17/10/2018, sem manifetação até a presente data. Assim sendo 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a exequente para 

manifestar o que entender de direito conforme r. despacho.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (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, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SORANZO KLANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO SORANZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1001644-85.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

SOLANGE SORANZO KLANN Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos materiais com pedido de tutela específica de 

urgência, ajuizada por SOLANGE SORANZO KLANN em face de 

AMARILDO SORANZO. Segundo relatos da inicial, a reclamante é 

proprietária de uma área de terras de 1 hectare, especificada na inicial, 

desde 10 de novembro de 2003. Segue a narrativa no sentido de que, por 

residir na Cidade de Novo Hamburgo-RS, havia nomeado seu irmão, Sr. 

Amarildo, ora requerido, seu procurador, dando-lhe poderes para gerir o 

bem. Entretanto, observando suposta intenção deste em construir no local 

sem sua autorização, confeccionou escritura pública de revogação de 

procurações, encaminhada ao Sr. Amarildo via notificação extrajudicial, na 

qual constou também, advertência para não construir edificação. Contudo, 

transcorridos alguns meses do recebimento da notificação, o requerido 

construiu uma cerca bem ao meio da área de terras descrita e uma 

pequena casa e lá está residindo, na intenção de apossar-se 

indevidamente. Além disso, o requerido cortou o fio de energia que leva 

energia elétrica à outra extremidade do terreno, onde há edificado um 

galpão também de propriedade da autora e, atualmente locado a terceiro, 

causando prejuízos à autora/locadora, que para não ver rescindido o 

contrato de locação, vem arcando com custos de locação de um gerador 

de energia e combustível para o respectivo funcionamento, como forma de 

ofertar energia elétrica ao seu locatário. Aduz por fim, que requisitados os 

serviços da Empresa Enegisa, visando o religamento do padrão, o 

requerido opôs-se aos trabalhos, impedindo a ligação no transformador. 

Em razão dos fatos narrados e aduzindo o preenchimento dos requisitos 

legais, postulou em sede de liminar que seja determinado ao requerido 

abster-se de impedir que os funcionários da Energisa religuem a energia 

elétrica, sob pena de multa diária. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário à análise e decisão. Inicialmente, cumpre analisar o pleito 

antecipatório declinado na inicial. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimento cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de urgência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do 

Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para 

a concessão do que fora requerido: 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. 

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado. Não se 

trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal 

já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo 

o legislador expressamente exigido, para a concessão da tutela de 

urgência, que haja a probabilidade do direito invocado, evidentemente que 

as meras alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o 

condão de permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao 

contraditório diferido. Assim, as alegações da parte devem 

encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua 

existência. Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica 

- pode parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta 

semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base 

corroborativa do que já consta nos autos como elementos de prova. 

Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as alegações que 

contivessem em seu bojo o necessário nexo com os elementos de prova 

já anteriormente produzidos. A probabilidade do direito seria o equivalente 

à verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se perfunctoriamente presente, posto 

que há nos argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já 

encontra-se de plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a 

presença da probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da 

existência da prova indiciária dos fatos. Com efeito, a autora juntou o 

contrato de compra e venda do terreno mencionado, revogação das 

procurações anteriormente outorgadas em favor do requerido, a 

notificação deste acerca de referida revogação, bem como da advertência 

para não edificar no imóvel. Restou colacionado ainda, contrato de 

locação comercial do bem, a negativa da Energisa em promover o 

religamento da energia, constando, como um dos motivos da recusa, a 
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falta de autorização para fixar padrão e passagem de BT (ramal) em 

terreno de terceiro (rural), com a observação de que o morador do terreno 

onde se encontra o transformador não permitiu a ligação no 

transformador. Por fim, consta dos autos contrato de locação de um 

gerador de energia elétrica, para utilização na empresa locatária do imóvel 

da autora. Além disso, no caso dos autos, verifica-se que um dos 

requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência 

encontra-se presente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

- ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

patente. Não se pode confundir a prova da existência do perigo na demora 

com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no caput 

do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade do direito 

invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito que se 

pretende, encontra-se acostada aos autos. Malgrado não tenha a tutela de 

evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e que, em 

tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de urgência) em 

muito difere-se dos requisitos necessários para a concessão daquela, 

conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de Processo Civil, eis 

que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter um plus de 

concretude quando comparada a mera probabilidade do direito. Ante o 

exposto, defiro a tutela específica de urgência determinando ao requerido 

Sr. Amarildo Soranzo que abstenha-se de impedir os funcionários da 

Energisa a procederem o religamento da energia elétrica no bem imóvel 

especificado na inicial, bem como que abstenha-se de promover qualquer 

outro ato que impeça o referido fornecimento de energia, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), não ultrapassando o limite 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da autora. 

Conforme determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 

9.099/95), determino a citação da parte adversa por meio de carta com 

aviso de recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e 

II da lei n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a 

data e horário em que será realizada a audiência de tentativa de 

conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência 

que o não comparecimento à solenidade processual citada acarretará a 

declaração de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme 

determina o artigo 18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, 

em consonância com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, 

podendo ser proferido julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa 

jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado em juízo por 

preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para 

transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a 

parte requerida que, comparecendo a quaisquer dos atos processuais o 

preposto desprovido de carta de preposição ou restando ausente nesta 

poderes específicos para transigir, será considerada a parte desassistida 

de representação, o que acarretará as consequências derivadas de sua 

ausência. À Sra. Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a 

marcação da solenidade, concluir os autos à secretaria para as 

providências que o caso requer. Água Boa, 12 de novembro de 2018 

JEAN LOUIS MAIS DIAS Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 76328 Nr: 4307-95.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 09 de novembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16330 Nr: 118-26.2006.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NATALICIA MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A /MT, Patrícia 

Mariano da Silva - OAB:171255-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria intimado na qualidade de procurador da parte 

autora, a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias quanto ao cálculo de 

fls. 202/204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60238 Nr: 2651-74.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO THEOBALDO FERREIRA - Espólio, OLAVO 

TEOBALDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO LOURENÇO DE SOUZA, LUCIA 

DE FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA, DORIEDSON CAVALCANTE DA 

SILVA, MANOEL LOPES STORTO, CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES, 

GERSON BUENO, ANTONIO MARTINELLI, JOÃO BATISTA MORAES 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT, Francisco Genésio Bessa de Castro - 

OAB:195646A-SP, GISELE GAUDÊNCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:7335/MT, Luis Gustavo Orrigo Ferreira Mendes - 

OAB:19.015/DF, Romulo Martins Nagib - OAB:45.233/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Código nº 60238

Vistos.

 DEFIRO o pedido de requisição de apoio policial para cumprimento do 

mandado requerido pela Oficiala de Justiça (ref. 170), DEVENDO a 

Senhora Gestora providenciar as requisições e providências necessárias.

 No mais, DETERMINO a seja novamente distribuído o mandado a 02 (dois) 

Oficiais de Justiça para cumprimento, sendo que, 01 (um) dos quais 

deverá ser a Oficiala que Certificou requerendo o apoio policial.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 09 de novembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-15.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HUENES JULIO REZENDE MENDONCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000653-15.2018.8.11.0020. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HUENES JULIO REZENDE MENDONCA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS Vistos. 1. Compulsando os autos 

verifico que a parte requerente não juntou ao feito comprovação do 

período de carência exigido para o benefício pleiteado. 2. Ante ao exposto, 

INTIME-SE a parte requerente com a finalidade de emendar a petição inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 321, parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015). 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000617-70.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO CANDIDO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE OAB - SP208598 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000617-70.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: SANDRO CANDIDO NUNES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

ALTO ARAGUAIA Vistos. 1. Compulsando os autos verifico que a parte 

requerente não juntou ao feito o termo de desistência do candidato Dailton 

Neves da Cruz, tampouco a decisão que concedeu efeito suspensivo nos 

autos do recurso de apelação n. 1002047-20.2018.811.0000. 2. Ante ao 

exposto, INTIME-SE a parte requerente com a finalidade de emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015). 

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Ato Ordinatório 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

A R A G U A I A  C e r t i d ã o  d e  I m p u l s i o n a m e n t o  P r o c e s s o : 

1000603-86.2018.8.11.0020; Valor causa: $25,158.72; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que, 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 a parte Autora para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três 

reais) o KM rodado, devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, 

via telefone 66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a 

serem percorridos, efetuando o depósito via guia expedida no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar através de 

recibo original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado. 

Alto Araguaia - MT, 12 de novembro de 2018 IGOR CAVALCANTE DE 

SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

A R A G U A I A  C e r t i d ã o  d e  I m p u l s i o n a m e n t o  P r o c e s s o : 

1000603-86.2018.8.11.0020; Valor causa: $25,158.72; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que, 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 a parte Autora para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três 

reais) o KM rodado, devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, 

via telefone 66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a 

serem percorridos, efetuando o depósito via guia expedida no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar através de 

recibo original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado. 

Alto Araguaia - MT, 12 de novembro de 2018 IGOR CAVALCANTE DE 

SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 96770 Nr: 2742-28.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELANIO ROMMEL GONÇALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA 08 MAQ EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada do requerente para manifestar-se quanto a 

certidão da carta precatória de ref. 24, no prazo legal.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63695 Nr: 1315-98.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN DE PAIVA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT, PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:288842/13.478-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de desistência do recurso inominado.

2. Para fins de desistência do direito de recorrer, tal pedido independe da 

anuência do recorrido.

3. Diante disso, tendo em vista o pedido retro, com base no artigo 998 do 

CPC, NÃO RECEBO o recurso de apelação.

4. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença. Após, ARQUIVEM-SE 

os autos.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 05 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000645-38.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000645-38.2018.8.11.0020. AUTOR(A): 

ANDREIA CRISTINA ALVES DE ARAUJO RÉU: INSS Vistos. 1. Trata-se de 

ação para concessão de auxílio doença c/c pedido de conversão em 

aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada de urgência, 

proposta por ANDRÉIA CRISTINA ALVES DE ARAÚJO, 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 inexistência de laudo médico apto 

a demonstrar a impossibilidade do exercício de atividades laborativas pela 

parte requerente. 7. Conforme se verifica da documentação juntada, a 

parte 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000632-39.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000632-39.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: JUAREZ PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Trata-se de ação para 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença c/c pedido 

de aposentadoria por invalidez c/c tutela de urgência proposta por 

JUAREZ PEREIRA DE SOUZA em face do INSS, alegando para tanto ter 

preenchidos os requisitos para a concessão do referido benefício. 2. 

Juntou aos autos cópias de documentos pessoais, relatórios, atestados e 

exames médicos. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 3. 

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. 4. No que 

tange à tutela de urgência, vislumbro nos autos os elementos necessários 

à sua concessão, posto que presente a demonstração da probabilidade 

do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. In 

casu, o fumus boni iuris, ao menos no presente momento, foi demonstrado 

de maneira robusta no bojo dos autos, mormente considerando que foi 

colacionada decisão administrativa de indeferimento do benefício, bem 

como juntado exames, relatórios, atestado médico descrevendo o a 

doença que acomete a parte requerente, narrando doença de caráter 

permanente, irreversível e progressiva, o que acarreta a impossibilidade 

para o trabalho por tempo indeterminado. 6. No mais, pode-se extrair dos 

autos que a parte autora teve o benefício previdenciário cessado, 

demonstrando que detinha a qualidade de carência/segurado. 7. Não 

obstante, ainda, verifico o perigo de dano, consistente no prejuízo a parte 

autora com a regular marcha processual, uma vez que, conforme indicado 

nos autos, deixou de perceber o benefício previdenciário desde 

05/10/2018. 8. Nesse sentido, trago a lume a seguinte construção 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. Demonstrada 

a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, deve ser concedida a antecipação de tutela 

pleiteada. A presunção de legitimidade de que se reveste a perícia médica 

realizada pelo INSS pode ser elidida por fundados elementos de prova em 

contrário, ainda que consubstanciados em atestados e laudos médicos 

particulares. TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 

43791020154040000 RS 0004379-10.2015.404.0000 (TRF-4)” 9. Por 

derradeiro, saliento, uma vez mais que, a presente decisão foi feita sob 

cognição sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo 

a necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de 
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constatar a certeza do direito invocado. 10. Ademais, no que tange à 

irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando 

do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 11. Ante o exposto, 

CONCEDO a tutela antecipada de urgência requerida, para tanto, determino 

ao INSS o pagamento à autora do benefício previdenciário de 

auxílio-doença no valor de 01 (um) salário mínimo, devido a partir do 

requerimento administrativo de prorrogação do benefício (05/10/2018), nos 

termos dos artigos 60, §1º e art. 33, ambos da Lei 8.213/91, no prazo de 

30 (trinta) dias. 12. Oficie-se o INSS – APSADJ – Agência da Previdência 

Social de Atendimento a Demandas Judiciais para cumprimento da 

presente decisão. 13. De acordo com o artigo 334 do CPC/2015, porque a 

petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência 

liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de 

conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem 

desinteresse pelo ato. 14. No entanto, considerando os princípios 

fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente 

aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado 

verificar a conveniência da realização dessa audiência. 15. Conforme 

determina o art. 4° do CPC/2015, “as partes têm o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. 16. 

A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema 

permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC/2015, 

139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de 

adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples 

alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. 

17. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, 

por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova 

(CPC, 373, § 1°). 18. Ainda levando em conta a duração razoável, é 

possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de 

atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade 

prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar 

qualquer tipo de acordo. 19. Além disso, é possível determinar a 

realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem 

prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa 

extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da 

mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para 

as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). 20. A jurisprudência do 

STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não 

realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: 

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO 

ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - 

SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS 

DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - 

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa 

nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma 

vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade 

ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. 

Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 

396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não 

foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que 

julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário 

prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A 

convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de 

ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, 

decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 

da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido.” (AgRg no 

AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei).” 21. Neste passo, é 

importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha 

uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as 

partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e 

organização do processo, pois envolvia a análise das questões 

processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a 

deliberação sobre as provas requeridas. 22. Portanto, não teria sentido 

reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais 

simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode 

ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes 

causa prejuízo. 23. Também deve ser observada a necessidade de 

preservar a garantia da isonomia, enfatizada no art. 7° do CPC/2015. Da 

forma como está disciplinada a audiência em questão, o réu ocupa 

posição de vantagem no momento da conciliação ou da mediação. Afinal, 

ele já tem ciência da tese do autor, ao passo que este não sabe quais são 

os argumentos que aquele vai utilizar para afastar o acolhimento da 

pretensão deduzida na inicial. 24. Finalmente, a autorização expressa para 

a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (CPC, 

334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em 

que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar 

no caso concreto. 25. Assim, DEIXO de designar a audiência neste 

momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos 

mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor 

solução da lide. 26. CITE-SE o requerido, por meio de remessa postal 

(convênio INSS e TJ/MT), 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. 27. DEFIRO à parte requerente os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. 28. INTIME-SE. 29. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000629-84.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOEFATA DATCHUKI JANISCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000629-84.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: JOEFATA DATCHUKI JANISCK REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Trata-se de ação para 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença c/c pedido 

de aposentadoria por invalidez c/c tutela de urgência proposta por 

JOEFATA DIATCHULI JANISCK em face do INSS, alegando para tanto ter 

preenchidos os requisitos para a concessão do referido benefício. 2. 

Juntou aos autos cópias de documentos pessoais, relatórios, atestados e 

exames médicos. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 3. 

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. 4. No que 

tange à tutela de urgência, vislumbro nos autos os elementos necessários 

à sua concessão, posto que presente a demonstração da probabilidade 

do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. In 

casu, o fumus boni iuris, ao menos no presente momento, foi demonstrado 

de maneira robusta no bojo dos autos, mormente considerando que foi 

colacionada decisão administrativa de indeferimento do benefício, bem 

como juntado exames, relatórios, atestado médico descrevendo a doença 

que acomete a parte requerente, narrando a necessidade de afastamento 

definitivo do trabalho por tempo definitivo, visto o caráter permanente e 

irreversível da patologia. 6. No mais, pode-se extrair dos autos que a parte 

autora teve o benefício previdenciário cessado, demonstrando que detinha 

a qualidade de carência/segurado. 7. Não obstante, ainda, verifico o 

perigo de dano, consistente no prejuízo a parte autora com a regular 

marcha processual, uma vez que, conforme indicado nos autos, deixou de 

perceber o benefício previdenciário desde 01/10/2018. 8. Nesse sentido, 

trago a lume a seguinte construção jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. REQUISITOS. Demonstrada a verossimilhança das alegações e o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser 

concedida a antecipação de tutela pleiteada. A presunção de legitimidade 

de que se reveste a perícia médica realizada pelo INSS pode ser elidida 

por fundados elementos de prova em contrário, ainda que 

consubstanciados em atestados e laudos médicos particulares. TRF-4 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 43791020154040000 RS 

0004379-10.2015.404.0000 (TRF-4)” 9. Por derradeiro, saliento, uma vez 

mais que, a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se 

de um juízo de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da 

cognição exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito 

invocado. 10. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada 

impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - 
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§3º art. 300). 11. Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada de 

urgência requerida, para tanto, determino ao INSS o pagamento à autora 

do benefício previdenciário de auxílio-doença no valor de 01 (um) salário 

mínimo, devido a partir do requerimento administrativo de prorrogação do 

benefício (01/10/2018), nos termos dos artigos 60, §1º e art. 33, ambos da 

Lei 8.213/91, no prazo de 30 (trinta) dias. 12. Oficie-se o INSS – APSADJ – 

Agência da Previdência Social de Atendimento a Demandas Judiciais para 

cumprimento da presente decisão. 13. De acordo com o artigo 334 do 

CPC/2015, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso 

de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes 

manifestem desinteresse pelo ato. 14. No entanto, considerando os 

princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, 

especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe 

ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. 15. 

Conforme determina o art. 4° do CPC/2015, “as partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa”. 16. A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o 

novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental 

(CPC/2015, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a 

possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão 

além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de 

produção das provas. 17. Aliás, o próprio código permite uma 

flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a 

distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). 18. Ainda levando 

em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa 

audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, 

permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, 

conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. 

19. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer 

momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes 

recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de 

conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não 

acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 

282, § 1° e 283, parágrafo único). 20. A jurisprudência do STJ é pacífica 

no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da 

audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: “PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - 

INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO 

CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 

331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE 

MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não 

realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no 

artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes 

podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 

83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta 

nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão 

recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, 

carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na 

espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o 

Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos 

decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das 

circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em 

âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 

4.- Agravo Regimental Improvido.” (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 

29/08/2014 - grifei).” 21. Neste passo, é importante registrar que a 

audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais 

ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como 

importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois 

envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos 

pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas. 22. 

Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não 

realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer 

momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios 

e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. 23. Também deve ser observada 

a necessidade de preservar a garantia da isonomia, enfatizada no art. 7° 

do CPC/2015. Da forma como está disciplinada a audiência em questão, o 

réu ocupa posição de vantagem no momento da conciliação ou da 

mediação. Afinal, ele já tem ciência da tese do autor, ao passo que este 

não sabe quais são os argumentos que aquele vai utilizar para afastar o 

acolhimento da pretensão deduzida na inicial. 24. Finalmente, a 

autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir 

a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada 

extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante 

improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. 25. Assim, 

DEIXO de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo 

oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para 

abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 26. CITE-SE o 

requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), 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. 27. DEFIRO à parte 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. 28. INTIME-SE. 

29. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-61.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JORDELINA FRANCISCA 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000249-61.2018.8.11.0020. REQUERENTE: JORDELINA FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face 

da requerida sob a alegação de que a sua fatura com referência ao mês 

de dezembro/2017 possui valor acima do usualmente cobrado, requerendo 

a repetição do indébito pelo que alega ter pago a maior e de forma ilegal. 

Aduz ainda que em função da falha na prestação do serviço, entrou em 

contato com a Reclamada, relatando o ocorrido. Em resposta, a 

concessionária de serviço público informou que fora encontrado um 

desvio de energia junta a sua UC, o que ocasionava faturamento de 

consumo em valor menor. O autor ainda requer a readequação da fatura 

do mês de dezembro/2017 para o valor de R$ 220,17 (duzentos e vinte 

reais e dezessete centavos), tratando-se do real valor faturado, sem a 

recuperação de consumo. A reclamada, em sua defesa, afirma que 

inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de energia 

elétrica da parte requerente, haja vista que eles foram obtidos mediante 

releitura no medidor de energia elétrica, a qual se procede regularmente 

por intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a 

improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminar de 

incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria. 

Rejeito a presente preliminar, pois a parte Reclamada possui condições 

técnicas de realizar a prova requerida. Ultrapassada a preliminar, passo à 

análise do mérito da causa. 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. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 
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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). 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. 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 corroboradas aos autos, em especial das faturas 

juntada nos autos, verifico ser flagrante a falha na sua prestação dos 

serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura dos dados do 

referido aparelho. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que após constatadas as irregularidades no medidor de energia, foram os 

autores devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada 

na fatura de dezembro/2017. Ademais, ao revés da tese defensiva, a 

parte Reclamada, não corroborou aos autos qualquer elemento de prova a 

fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de consumo, 

apenas alegou que a cobrança fora realizada como recuperação de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, que não eram devidos 

assim como da negativa de atendimento pelas vias administrativas de 

modo eficaz. Ressalte-se que contrariamente ao afirmado pela parte 

Reclamada em sua contestação, 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 

solicitação dos Reclamantes, assim como dos motivos que levaram a 

registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, 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. Dessa forma, há o dever de devolver ao 

promovente o que fora pago de forma indevida referente a fatura do mês 

de dezembro/2017. Assim, para que haja a repetição do indébito (art. 42 

do CDC), necessário se faz a é necessário o binômio: cobrar quantia 

indevida e o pagamento dessa quantia em excesso, assim ambos os 

requisitos não estão satisfeitos na pretensão das partes autoras. Ainda, é 

importante esclarecer a última parte do parágrafo único do artigo 42, 

“engano justificável”, o que se fará nas palavras do doutrinador Leonardo 

Garcia, vejamos: “Para aferição do "engano justificável" é preciso analisar 

se não houve culpa por parte do fornecedor. Se ele provar que não houve 

negligência, imprudência ou imperícia de sua parte, ficará isento de 

indenizar o consumidor pelo dobro da quantia cobrada. (GARCIA, 

Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. Código Comentado e 

Jurisprudência. 5ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2009. p. 260.).” Dessa forma, 

faz jus os autores a repetição do indébito, condenando-se a ré ao 

pagamento do valor de R$ 440,34 (quatrocentos e quarenta reais e trinta e 

quatro centavos), já repetidos, conforme apurado e, em consonância com 

o que preconizam as resoluções 456/2000 e 414/2010 da ANEEL. Nesse 

diapasão a fatura referente ao mês de dezembro de 2017, embora 

quitada, deve ser readequada ao consumo estipulado, em consonância 

com o art. 115, II da Resolução 414/2010 da ANEEL. Verifico também o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadãos e consumidores. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar de mérito arguida pela 

parte ré, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, ORDENO A READEQUAÇÃO da fatura do mês de dezembro de 

2017, conforme ao parâmetro da média de consumo dos anos de 2016/17, 

CONDENO a reclamada a pagar aos autores o valor R$ 440,34 

(quatrocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), já aplicada a 

repetição do indébito, a título de danos materiais, pelo que pagou a maior 

na fatura de dezembro de 2017, a ser acrescido de juros de 1% (um por 

cento) a.m. contados a partir da citação e correção monetária (INPC) a 

partir do presente decisum, bem como condeno a parte ré pagar às partes 

reclamantes o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir 

da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 34508 Nr: 873-18.2008.811.0008

 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: JUSTINA FRANCISCA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila de Fátima dos Santos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a propriedade do 

imóvel objeto da matrícula imobiliária nº7.603 (fl. 25) do Cartório de 

Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT em favor da parte 

requerente.Sem condenação em honorários, à vista da ausência de 

resistência pela parte requerida. Sem condenação em custas, eis que 

concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, por que 

representada pela Defensoria Pública.Aguarde-se o trânsito em julgado. 

Após, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e precauções 

necessárias. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte adversa para 

oferecer contrarrazões e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, 

consignando as homenagens deste Magistrado.Após o trânsito em 

julgado, expeça-se comunicação ao Tabelionato de Registro de Imóveis 

desta Comarca, para que realizem as averbações necessárias na 

matrícula imobiliária nº 7.603.Às providências.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres, 09 de novembro de 2018.Silvio Mendonça 

Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142580 Nr: 6438-11.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da certidao do 
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senhor Oficial de Justiça09/11/2018ERTIDAO

 Aos seis dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito às 15:00 

nesta e comarca e cidade de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, em 

cumprimento ao R. Mandado expedido por determinação da MM Juíza de 

Direito da 1ª Vara, e extraído dos autos da Ação de Busca e Apreensão, 

dirigimos no endereço indicado, na cidade de Nova Olímpia, e ali sendo 

após idas e voltas ao pátio de obra da referida empresa e estradas em 

reformas localizamos o referido bens em mão da Fratello Engenharia com 

seu representante legal o senhor Jose Ademario da Silva Filho; localizada 

a avenida Olacir de Morais 518 E na cidade de Nova Olímpia – MT; sendo 

assim a de se ressarcir, a esta Oficiais de Justiça o valor de R$ 2.700;00 ( 

dois mil e setecentos reais ) o qual será depositado via tribunal de justiça 

conta única no site tjmt.jus.br

Ivone Aparecida Pereira Pedro Bernardo do Nascimento

 Oficial de Justiça oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53004 Nr: 3757-15.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUNTA DA SILVA SUQUERE DA CONCEIÇÃO

 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:

 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 ASSUNTA DA SILVA SUQUERE DA 

CONCEIÇÃO, na qualidade de segurado especial rural, no valor de 01 (um) 

salário mínimo.Para início do pagamento do benefício, fixo à data da 

CITAÇÃO ocorrida em 14/05/2012 (fl.17), devendo ser abatidas as 

parcelas já recebidas.As parcelas vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da citação e 

observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, 

cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a 

partir da citação de com acordo com os índices de reajuste da caderneta 

de poupança.Sem condenação em custas, em face da isenção da ré, que 

responderá, em razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma 

das prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença 

não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da 

condenação não deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, 

§ 3º, inc. I, do CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133709 Nr: 787-95.2018.811.0008

 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: IVAN LORANDI 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:

 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 CITAR O REQUERIDO, 

BEM COMO NO PRAZO LEGAL QUERENDO APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO, e manifestar-se tambem sobre o laudo pericial, mediante 

remessa dos autos, nos termos do convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso/AGU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134357 Nr: 1151-67.2018.811.0008

 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: RUTH MARIA DE OLIVEIRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimara parte autora para manifestar se 

sobre o laudo pericial no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125070 Nr: 3750-13.2017.811.0008

 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: ORLANDO OLIVEIRA APRIGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimara parte autora para manifestar se 

sobre o laudo pericial no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 37157 Nr: 3591-85.2008.811.0008

 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 SANSAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A 

- CEMAT/REDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, ANTNIO CARLOS GUIDONI FILHO - OAB:146.977/SP, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença intentada por JOSÉ SANSÃO e 

OUTRO em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A.

 INTIMEM-SE a parte executada Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A, na pessoa do seu advogado e em não possuindo 

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

da dívida no valor de R$ 404.828,00, conforme planilha apresentada às 

folhas 494, devendo ser corrigidos até a data do efetivo pagamento, sob 

pena de não o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por 

cento (artigo. 523, § 1º, do CPC).

Sem prejuízo da providência supra, DETERMINO sejam retificados os 

registros e a autuação, uma vez que se trata de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, DÊ-SE vista 

ao exequente para que se manifeste requerendo o que de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85763 Nr: 1574-03.2013.811.0008

 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: MARLENE MARQUES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos, 

bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97788 Nr: 309-92.2015.811.0008

 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: MARINA CLOVALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMICA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...)Ex positis, acolho a preliminar de ilegitimidade arguida em 

contestação na ação movida por MARINA CLOVALSKI, para reconhecer a 

ilegitimidade passiva ad causam da empresa R.A.SILVA DOS SANTOS-ME, 

com nome fantasia DINAMICA CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

inscrita no CNPJ nº 12.765.920/0001-80, estabelecida à Praça Treze de 

Maio, nº 212, na cidade de Vera/MT, e EXTINGO o feito, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, em relação a esta, o que faço com fundamento no artigo 487, 

inc. VI, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

dos honorários advocatícios, ao procurador excluído, estes fixados em 

03% (três) por certo do valor da causa, nos termos do art. 338, § único, 

do CPC, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 

3º, CPC).CANCELO a audiência de Mediação/Conciliação designada para o 

dia 07/11/2018.Em continuidade ao presente feito, e considerando que a 

autora já indicou a parte requerida a ser modificada/substituída, 

DETERMINO que a secretaria providencie a alteração do polo passivo no 

presente processo, excluindo a atual requerida e incluindo a empresa 

descrita pelo autor as folhas 57.No mais, cumprida as determinações 

acima e considerando que a nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca para designação de 

audiência.INTIME-SE a parte autora pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC) e

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101676 Nr: 2691-58.2015.811.0008

 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: ILDA DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19.239-B, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075-O, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11.466-O

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

Nova Olímpia - MT - OAB:

 Ex positis, especialmente com supedâneo no artigo 373, inc. I, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e dou o 

feito por extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I de 

mesmo Códex.Havendo a autora decaído da totalidade de seus pedidos, 

CONDENO-A ao pagamento das custas judiciais e honorários 

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

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no art. 98 de mesmo Códex – concessão da 

justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas, observando-se 

especialmente o disposto na CNGC/MT.Havendo recurso voluntário, 

intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões e, após, 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, consignando-se as 

homenagens deste Magistrado.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Barra do Bugres/MT, 

09 de novembro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119108 Nr: 295-40.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURAFRIG ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO SOARES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:13.034, LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - OAB:MT/13.666, 

MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB:, MAUREN LAZZARETTI - 

OAB:, MAURO BORGES - OAB:, VANESSA ROSIN - OAB:MT/6975

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pela Naturafrig 

Alimentos Ltda., aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 

134/135-v°.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136847 Nr: 2686-31.2018.811.0008

 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): GERALDO MAJELA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerido 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 49878 Nr: 1247-29.2011.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A EDNO CAMPOS DA ROCHA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 80, posto que determino a citação da parte 

executada por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como 

defensor dativo da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato 
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Grosso, devendo ser intimado para seu mister.

Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a parte 

exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob 

pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação da parte interessada, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo independentemente de 

nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101474 Nr: 2606-72.2015.811.0008

 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: ESPOLIO DE OLACYR FRANCISCO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILEI RIBEIRO MENDES FILHO - 

OAB:49.178-, RICARDO BARBOSA ALFONSIN - OAB:9.275-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FÁBIO LUIS 

NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19.615, LUANA DE 

ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381, LUIZ CARLOS CÁCERES - 

OAB:26.822-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656, RODRIGO LUIZ 

DA SILVA ROSA - OAB:18.099, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928

 Dessa forma, considerando-se o que preceitua o art. 58 e 59 do CPC, 

declaro a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar o presente 

feito, ante a ocorrência da prevenção do Juízo da Primeira Vara Cível 

desta Comarca, motivo pelo qual DETERMINO, o apensamento destes 

autos, aos Processo nº 2925-45.2012.811.0008, Cód. 81257, data de 

distribuição 13/08/2012; Processo nº 2498-53.2009.811.0008 – Cód. nº 

42492, data de distr ibuição 18/08/2014; Processo nº 

1434-71.2010.811.0008 – Código nº 45266, data de distribuição 

18/08/2014; Processo nº 4380-74.2014.811.0008 – Código nº 94850, data 

de distribuição 24/09/2014; Processo nº 3471-61.2016.811.0008 – Código 

nº 113036, data de distribuição 03/08/2016; bem como sejam estes autos 

redistribuídos ao órgão competente.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38057 Nr: 582-81.2009.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curtidora Santa Cruz Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Eletricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10.519, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14234, 

Monny V. Victor Coelho Aguiar Silva - OAB:6.976, Valéria Castilho 

Munhoz Vivan - OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT 13431-A, JAQUELINE UMENO - OAB:23377/O

 Vistos,

 1. Tendo em vista que a parte autora pleiteou pela realização de perícia 

técnica a fim de analisar os cálculos/planilhas apresentados pelas partes, 

anoto que a solvência da discussão entre o quantum devido foge do 

conhecimento técnico deste juízo e levando em consideração que, trata-se 

o objeto da lide de direitos privados e disponíveis, em que a intervenção do 

contador judicial não deve ser autorizada, razão pela qual indefiro o 

pedido de perícia técnica pelo contador judicial.

 2. No que tange aos cálculos apresentados pelas partes, tenho por 

necessária a realização de pericia técnica a ser realizada por perito 

contábil, com o fito de analisar as planilhas de cálculos apresentadas 

pelas partes, assim, nomeio a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, devidamente cadastrada no sito do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que deverá ser intimada, via 

carta de intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responder se 

aceita o encargo, indicando o nome e a qualificação completa do 

profissional habilitado com inscrição no órgão competente, bem como 

proposta de honorários.

3. Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes e a indicação de quesitos (Art. 465, § 1º, inciso I e II do NCPC).

 4. Após a apresentação de quesitos pelos litigantes, intime-se o expert 

indicado pela empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, para que, em 

10 (dez) dias, apresente proposta de honorários. Apresentada a proposta 

de honorários periciais, abra-se vistas à parte requerente para que sobre 

ela se manifeste no prazo legal. Os encargos decorrentes da perícia 

serão suportados integralmente pela parte exequente, que postulou a 

realização de tal prova técnica, devendo a mesma efetuar o depósito do 

valor integral dos honorários do perito, que fica autorizado, desde logo, a 

proceder o levantamento de 50% da quantia depositada, para realização 

dos trabalhos. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o perito iniciar os trabalhos imediatamente, após a 

concordância das partes quanto à proposta de honorários, ou de decisão 

que solucione eventual discórdia. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, depois de 

apresentado o laudo técnico pericial, independentemente de intimação 

(Art. 477, §1° parágrafo único do CPC).

5. Com a vinda do laudo, tornem-me os autos conclusos.

6. Expeça-se o necessário.

 7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43475 Nr: 3496-21.2009.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

endereço da parte requerida atualizado e divergente do já informado nos 

autos ou requeira sua citação por edital, sob pena de arquivamento do 

feito.

Apresentado o endereço, proceda-se com a citação da parte requerida 

para, querendo, em 15 dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da 

mora (art. 3º, § 1°, do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 

10.931/2004).

Caso a parte exequente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a citação da parte requerida por edital, com prazo de 

20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

Em caso de inércia pela parte executada, nomeio a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, atuante nesta Comarca, como curador especial 

da parte ré, devendo ser intimado para seu mister.

 Sem prejuízo, sendo a parte requerente intimada para dar prosseguimento 

ao feito (item 1 da presente decisum) e manter-se inerte, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43687 Nr: 3476-30.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINETE DANTAS DA SILVA, VALDEMIR DANTAS 

DA SILVA, MARIA DAMIANA DANTAS DA SILVA MARTINS, MARIA 

COSMA DANTAS DA SILVA, ESPOLIO DE VALDIR DANTAS 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: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:MAT. 1526582, EMILY MARIA DE BULHÕES DUARTE - OAB:0

 11. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de habilitação formulado às fls. 

198/208, substituindo-se, ante o falecimento do Sr. Valdir Dantas da Silva, 

o pólo ativo da demanda, a fim de nele constar os herdeiros apresentados 

às fls. 198/208, devendo a ação prosseguir em seus ulteriores termos.12. 
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Tendo em vista que houve concordância pela parte executada quanto aos 

valores apresentados, assim como a respectiva homologação pelo Juízo 

às fls. 196/197, determino o cumprimento in totum da r. decisão de fls. 197, 

expedindo-se ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região – 

Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas atrasadas, através de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância descrita nos autos, 

assim como, em separado, das verbas honorárias de sucumbência.13. 

Com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, 

e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontrarão vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos 

valores para a conta informada nos autos.14. Transmita-se, via malote 

digital, o alvará de liberação para o Sistema de Depósitos Judiciais. Após, 

junte-se.15. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 

16/2011-CGJ, cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de 

comunicação, para que tome ciência da liberação efetuada.16. Tudo 

cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115677 Nr: 5170-87.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro o pedido de conversão da presente ação de busca e 

apreensão em ação de execução de título executivo extrajudicial.Nos 

termos dos artigos 829, 914 e 915 do Código de Processo Civil, cite-se o 

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

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para garantia 

da mesma (principal, juros, custas e honorários advocatícios), ou para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de embargos, 

independentemente de penhora, depósito ou caução.Não efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

de citação, proceder de imediato à penhora de bens do executado e a sua 

avaliação, lavrando o respectivo auto, dele intimando-se, na mesma 

oportunidade, o executado, conforme artigo 652, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil.O oficial de justiça, não encontrando o executado para 

citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o mesmo por três vezes em dias distintos, de tudo 

cerificando no mandado, nos termos do artigo 830 do diploma adjetivo 

pátrio.De logo, arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida, conforme determina o artigo 827 do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ficar ciente o executado que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade, à teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 829 do 

CPC.Intime a parte exequente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, junte aos autos o comprovante do pagamento das diligências do 

oficial de justiça, sob pena de, considerando-se a petição de conversão 

como um adendo à inicial, ser reputada inepta a peça em apreço, com a 

consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.Intime-se e 

cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123492 Nr: 2932-61.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILSON BRANDÃO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEONILSON BRANDÃO BISPO, Cpf: 

05261296110, Rg: 25388754, Filiação: Genelice Rosa Brandão e 

Claudeonicio Branão Bispo, data de nascimento: 01/08/1994, brasileiro(a), 

natural de B. do Bugres-MT, operador de maquinas avs, Telefone 

3361-3800. 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: S E N T E N Ç ASentença prolatada de forma oral, conforme 

autorizado pelo art. 520 §13 da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro 

da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da 

garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, 

LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a 

parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim 

de: (a) absolver o acusado Cleonilson Brandão Bispo da imputação de 

infração ao art. 42, III, da Lei 3.688/41 na forma do art. 386, III do CPP; (b) 

condenar o acusado Cleonilson Brandão Bispo nas sanções penais do art. 

329, §1°, do CPB; (c) condenar o acusado Cleonilson Brandão Bispo nas 

sanções penais do art. 331 do CPB; (d) condenar o acusado Cleonilson 

Brandão Bispo nas sanções penais do art. 129, caput, do CPB, em que 

figura como vítima Francisvaldo de Souza Oliveira; (e) absolver o acusado 

Cleonilson Brandão Bispo da imputação de infração ao art. 163, parágrafo 

único, III, do CPB com esteio no art. 386, III do CPP. Em observância ao 

princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, 

inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo. Quanto ao crime de RESISTÊNCIA: 

À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado não registra 

antecedentes (STJ/444) e a conduta social não foi objeto de prova. 

Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo 

na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas 

circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as 

consequências do crime e, por fim, no particular do comportamento da 

vítima, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a pena base em 01 (um) 

ano de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes, de modo que fixa a 

pena provisória em 01 (um) ano de reclusão. Também ausentes causas de 

aumento ou de diminuição, a pena definitiva é fixada em 01 (um) ano de 

reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §3º, 

‘c’). Quanto ao crime de DESACATO: À culpabilidade é normal para a 

espécie. O acusado não registra antecedentes (STJ/444) e a conduta 

social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do 

agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico 

da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da 

normalidade, tal qual as consequências do crime e, por fim, no particular 

do comportamento da vítima, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a 

pena base em 06 (seis) meses de detenção. Ausentes agravantes e 

atenuantes, de modo que fixa a pena provisória em 06 (seis) meses de 

detenção. Também ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena 

definitiva é fixada em 06 (seis) meses de detenção a serem cumpridos em 

regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §3º, ‘c’). Quanto ao crime de LESÃO 

CORPORAL: À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado não 

registra antecedentes (STJ/444) e a conduta social não foi objeto de 

prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz 

é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas 

circunstâncias e as consequências do crime não fogem da normalidade e, 

por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribui para o 

evento. Assim, fixa-se a pena base em 03 (três) meses de detenção. 

Ausentes agravantes e atenuantes, de modo que fixa a pena provisória 

em 03 (três) meses de detenção. Também ausentes causas de aumento 

ou de diminuição, a pena definitiva é fixada em 03(três) meses de 

detenção a serem cumpridos em regime inicial aberto (CP, art. 33, §3º, ‘c’). 

Substitui-se as penas privativas de liberdade por duas restritivas de 

direitos a serem especificadas em sede de execução penal. Não há bens 

apreendidos. Não obstante condenado(a), houve a fixação do regime 

aberto e o sursis penal, situação que impõe a manutenção do acusado em 

liberdade. Acerca da aplicação do art. 387, IV do CPP, o Juízo subscreve 

o entendimento de que é imprescindível a intervenção do ofendido para se 

fixar o valor mínimo de indenização, mormente por versar sobre direito 

disponível que não justifica a intervenção ministerial. Nas providências 

finais, antes do trânsito em julgado, saem intimados os presentes. Ciência 

ao MPE e DPE. Intime-se o acusado via edital na forma do art. 392 do CPP. 

Na forma do art. 804 do CPP, condena-se a acusada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, suspendendo a exigibilidade por ser 
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assistida pela DPE (NCPC, 98, §3º). Após do trânsito em julgado, 

lance-se-lhe o nome do recuperando no rol dos culpados (CPP, art. 393, 

III). Encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial para cálculo da multa e 

despesas processuais, cientificando, após, às partes.Expeça-se Boletim 

Individual e Carta Guia. Comunique-se ainda ao Egrégio Tribunal Regional 

Eleitoral – TRE/MT, aos Cartórios Eleitorais para os fins do art. 15, inciso III 

da Constituição Federal. Comunique-se ainda, as Delegacias da Polícia 

Judiciária Civil, aos Institutos Estadual e Nacional de Identificação, à 

Polinter e ao Cartório Distribuidor Local. Publicada em audiência, 

registre-se, intime-se e se cumpra. Após, arquive-se. Nada mais.

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, GISELA APARECIDA 

DORADO, digitei.

Barra do Bugres, 08 de novembro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128616 Nr: 5732-62.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMAR NUNES DE OLIVEIRA, Cpf: 

03980927105, Rg: 23661186, Filiação: Jorgina Aparecida da Costa Nunes 

de Oliveira e Alexandre Silva de Oliveira, data de nascimento: 23/10/1990, 

brasileiro(a), solteiro(a), pintor, Telefone 99961-7008. 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: S E N T E N Ç ASentença prolatada de forma oral, conforme 

autorizado pelo art. 520 §13 da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro 

da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da 

garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, 

LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a 

parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se 

PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para condenar o acusado 

Ademar Nunes de Oliveira, devidamente qualificado nos autos, pela prática 

da conduta típica inserta no art. 155, §1° e §4º, I, do Código Penal 

Brasileiro pelo fato em que figura como vítimas Keila Souza de Oliveira e 

Anderson da Silva Barbosa. Em observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, 

passa-se fazê-lo. À culpabilidade do agente é normal para ao caso e não 

registra antecedentes (STJ/444). A conduta social, na linha do direito 

penal do fato, não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade 

do agente porque, sendo o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, 

psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível avaliar referida 

circunstância por meras inferências. O motivo do crime é ínsito à infração 

penal, qual seja, tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem 

trabalhar dignamente. Já as circunstâncias são desfavoráveis dado o 

substancial valor dos objetos materiais subtraídos, os quais foram 

avaliados em cerca de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e as 

consequências do crime não merecem valoração negativa porque a perda 

do bem é imanente ao tipo. No particular do comportamento da vítima, não 

contribuiu para o evento. Não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, 

mormente porque, apesar de haver pedido expresso, a vítima sequer 

deu-se ao trabalho de comparecer, sendo certo que o acusado informou 

ter reparado o dano material. Antes do transito em julgado, saem intimados 

os presentes. Ciência ao MPE e DPE. Intime-se o acusado via edital . 

Publicada em audiência, registre-se, intime-se e se cumpra.

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, Ivete Felizardo de O. 

Carneiro, digitei.

Barra do Bugres, 09 de novembro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 119030 Nr: 246-96.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANDERSON MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALANDERSON MACEDO DA SILVA, 

Filiação: Sandra Macedo Soares e Alandenir da Silva, data de nascimento: 

31/01/1992, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a), operador de 

maquinas agricolas. 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: S E N T E N Ç ASentença prolatada de forma oral, conforme 

autorizado pelo art. 520 §13 da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro 

da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da 

garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, 

LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a 

parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se 

procedente a pretensão contida na denúncia para o fim de condenar o 

acusado Alanderson Macedo da Silva, devidamente qualificado nos autos, 

pela prática da conduta típica inserta no art. 180, caput, do Código Penal 

Brasileiro, figurando como vítima Murilo Antônio da Silva. Em observância 

ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, 

inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo. À culpabilidade do agente é 

normal para ao caso e o acusado não registra antecedentes (STJ/444). A 

conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova. 

Inviável a análise da personalidade do agente porque, sendo o Estado Juiz 

leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra 

possível avaliar referida circunstância por meras inferências. O motivo do 

crime é ínsito à infração penal, qual seja, tentativa de obter dinheiro fácil 

por meios ilegais e sem trabalhar dignamente. Já as circunstâncias e as 

consequências do crime também não merecem valoração negativa porque 

a perda do bem é imanente ao tipo. No particular do comportamento da 

vítima, não contribuiu para o evento. Assim, possuindo o agente 

circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 

01(um) ano de reclusão a ser cumprido em regime inicialmente aberto e 

10(dez) dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante da 

confissão (STJ/545), curvando a sumula 231/STJ, de modo que pena 

provisória é fixada em 01(um) ano de reclusão a ser cumprido em regime 

inicialmente aberto e 10(dez) dias multa. Inexistindo também as causas de 

diminuição ou de aumento, fixa-se de forma definitiva em 01(um) ano de 

reclusão a ser cumpridos em regime inicialmente ABERTO (CP, 33, §2º, ‘c’ 

e §3º) e 10 (dez) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo 

vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos, cujo valor deverá ser 

atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 

49, §2º). Substitui a pena privativa de liberdade por UMA restritiva de 

direitos a ser especificada em sede de execução penal. Assegura-se ao 

acusado o direito de recorrer em liberdade por ausente fundamento 

concreto que justifique o encarceramento nesta data. Acerca da aplicação 

do art. 387, IV do CPP, o Juízo subscreve o entendimento de que é 

imprescindível a intervenção do ofendido para se fixar o valor mínimo de 

indenização, mormente por versar sobre direito disponível que não justifica 

a postulação ministerial. Antes do transito em julgado, saem intimados os 

presentes. Intime-se pessoalmente o acusado. Frustrada a intimação 

pessoal, observe-se a regra do art. 392 do CPP. Intime-se pessoalmente o 

Ministério Público e a Defensoria Pública. Condena-se o acusado nas 

custas e despesas processuais, mas sendo assistido pela Defensoria 

Pública milita em seu favor a presunção de pobreza por força de lei 

(NCPC, 98, §3º), situação que impõe a suspensão da exigibilidade pelo 

prazo de cinco anos. Depois do transito em julgado, lance-se o nome do 

sentenciado no rol dos culpados (CPP, art. 393, III). Expeça-se boletim 

individual e carta guia definitiva, observada a detração penal – período em 

que o acusado permaneceu preso (CPP, 387, §2º). Encaminhem-se os 
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autos ao Cartório Distribuidor para cálculo da multa imposta e despesas 

processuais, cientificando em seguida as partes. Restituam os objetos 

apreendidos aos legítimos proprietários. Comunique-se ainda ao Egrégio 

Tribunal Regional Eleitora - TRE, aos Cartórios Eleitorais, as Delegacias da 

Polícia Judiciária Civil, para os fins do art. 15, inciso III da Constituição 

Federal. Comunique-se ainda ao aos Institutos Estadual e Nacional de 

Identificação, à Polinter e ao Cartório Distribuidor desta Comarca. Publicada 

em audiência, registre-se, intime-se e se cumpra.Nada mais.

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, Ivete Felizardo de O. 

Carneiro, digitei.

Barra do Bugres, 09 de novembro 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.: 96433 Nr: 5526-53.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO FERREIRA RODRIGUES, JACKELINE 

FREIRE PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de Oliveira Borges 

Moreti - OAB:16476, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - OAB:15179, 

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A, Vanessa Luzia 

dos Santos Marques - OAB:19913

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Compulsando os autos, verifica-se que os acusados Jackeline Freire 

Peixoto e Cícero Ferreira Rodrigues apresentaram alegações finais em 09 

de julho de 2018 e 10 de julho de 2018, respectivamente (fls. 204/212).

Instado a se manifestar, o MPE deixou de apresentar memoriais eis que as 

cartas precatórias expedidas para interrogatório dos acusados 

encontravam-se pendentes de cumprimento (fl. 213).

Aportou-se aos autos as referidas precatórias e o MPE apresentou 

alegações finais em 26 de outubro de 2018 (fls. 247/268).

Deste modo, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla 

defesa (CRFB, 5°, LV), corolário do princípio da legalidade (CRFB, 5°, II), 

FACULTA-SE as defesas para, querendo, apresentarem alegações finais, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido prazo sem manifestação, o Juízo considerará as alegações 

finais já apresentadas às fls. 204/212, ainda que antes do retorno das 

precatórias e antes do cumprimento da fase pelo MPE.

Aplica-se os efeitos do art. 367 do CPP ao acusado Cícero Ferreira 

Rodrigues, eis que não foi localizado para seu interrogatório (fl. 245).

Cumprida as determinações e decorrido o prazo, conclusos para 

sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135500 Nr: 1850-58.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Autos: 1850-58.2018.811.0008 - Código: 135500

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I -

Cuida-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Jaksandro Lustosa dos 

Santos e Walissson Felipe Mazete Lopes.

Processado o feito e encaminhado para julgamento pelo Tribunal do Júri, 

inclusive com o cumprimento da fase do art. 422 do CPP, aportou a 

informação de óbito de Walissson Felipe Mazete Lopes.

Em seguida, conclusos.

II –

Nascido o jus puniendi com a prática da conduta típica e antijurídica, o 

Código Repressivo Pátrio elenca no seu art. 107 causas que obstam o 

exercício deste direito/poder/dever do Estado, dentre as quais a morte do 

agente.

Tal previsão é amparada pelo princípio mors omnia solvit (a morte tudo 

apaga), bem assim pela determinação constitucional que trata da 

individualização da pena (CF/88, art. 5°, XLV, primeira parte), porquanto 

“Sendo pessoal a responsabilidade penal, a morte do agente faz com que 

o Estado perca o jus puniendi, não se transmitindo a seus herdeiros 

qualquer obrigação de natureza penal.”

 Nesse contexto, restando demonstrada causa que o direito material 

reconhece como extintiva de punibilidade só cumpre ao Estado-Juiz apor o 

seu crivo e atender a determinação legal abstrata.

Posto isso, com espeque no art. 107, inciso I do Código Penal declara-se 

extinta a punibilidade de Walissson Felipe Mazete Lopes, devidamente 

qualificado nos autos, determinando, por consequência, as baixas e 

anotações necessárias, inclusive na capa dos autos, com as cautelas 

legais.

 Ciência ao MPE e a Defesa Técnica do corréu Jaksandro Lustosa dos 

Santos.

III -

Anote-se na capa dos autos e no sistema Apolo que este feito 

prosseguirá apenas em relação ao acusado Jaksandro Lustosa dos 

Santos.

Após, conclusos para designação a sessão de julgamento pelo Tribunal 

do Júri.

Barra do Bugres/MT, 09 de novembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133327 Nr: 514-19.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GASQUES SANDRI FERNANDES, 

CLAUDIO GASQUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361, LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 Considerando o teor do ofício circular 336/2018- CSC - CGJ, que institui a 

semana da Justiça pela Paz em Casa, antecipa-se a audiência designada 

neste feito para o dia 27 de novembro de 2018 às 09:50 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144346 Nr: 7475-73.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/O

 Autos: 7475-73.2018.811.0008 – Código: 144346.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

Defesa do flagrado Kellvin de Campos Soares Oliveira, qualificado, 

sustentando, em síntese, ausência dos pressupostos da custódia, 

primariedade, emprego e residência fixa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pedido.

Vieram os autos conclusos.

II –

O pleito não merece acolhida.

Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, 

inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer 

indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações 

da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas 

pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema 

ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio 
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necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão 

judicial fundamentada.

Como tem afirmado a melhor literatura, no contexto da novel legislação 

processual penal, a prisão cautelar deverá ser a última medida imposta 

(ultima ratio), ou seja, quando não for possível que se garanta a instrução 

processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e 

econômica lançando-se mão das outras medidas cautelares prevista pelo 

legislador.

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade 

da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os 

requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se 

encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão 

preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os 

indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se 

nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da 

ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão 

comprovados pelas declarações da vítima, das testemunhas e auto de 

constatação preliminar juntadas ao feito.

Dessume-se dos autos que no dia 19 de outubro de 2018, na cidade de 

Nova Olímpia-MT, teria ocorrido um roubo de um celular Iphone.

 Discorre que, ao ser autuado, o flagrado do roubo supracitado relatou 

que teria trocado o celular por drogas (maconha), com um suspeito 

conhecido por “Maninho”, em uma residência na Rua 04,16, Cohab João 

Cristante, Barra do Bugres-MT.

Consta que a polícia passou a monitorar referida residência, lugar onde 

estaria o celular roubado e que seria ponto de venda de drogas, na 

ocasião, verificou-se uma grande movimentação de pessoas que 

frequentavam referida residência, confirmando que se tratava de uma 

boca de fumo.

Diante das informações a guarnição da polícia adentrou o recinto com 

intento de estabelecer a ordem e averiguar a veracidade dos fatos, 

ocasião que um dos suspeitos evadiu-se do local pulando muros, no 

entanto, a guarnição logrou êxito em localizar o suspeito “Maninho”, eis 

que estava em dos cômodos da residência.

Ressai que ao constatar a presença da guarnição, o flagrado teria jogado 

um objeto no quintal da residência, cujo objeto foi constado como uma 

balança de precisão e 06 (seis) porções de substâncias análogas à 

maconha.

Consta que a revista foi realizada com a presença de testemunhas, 

flagrado e seu advogado.

 Consta, por fim, que ao decorrer da inspeção foi encontrada substância 

análoga à cocaína, munição de calibre 32 e diversos objetos de 

procedência duvidosa.

 Insta mencionar que, pelo que consta do sistema informatizado 

APOLO/TJMT, o indiciado Kellvin de Campos Soares Oliveira responde aos 

termos da ação penal n° 3280-22.2016.811.0006 – código: 199747, pela 

prática, em tese, do crime de tráfico, que se encontra em grau de recurso 

e aos termos do inquérito policial n° 4598-63.2018.811.0008 – código: 

140043, situação que leva o Juízo a manter custodiado o flagranteado, 

visando obviar a reiteração criminosa.

A propósito, é a jurisprudência do TJMT:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS – 

PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

– INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI 

DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE 

AUTORIZAM A MEDIDA SEGREGATÍCIA - NECESSIDADE DA PRISÃO 

PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO 

CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS 

CAUTELARES DIVERSAS – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – 

NÃO CABIMENTO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE AINDA NÃO SE 

FINDOU – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER O RESULTADO DE EVENTUAL 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVISORIEDADE DA PRISÃO 

PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRISÃO PENA - 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 

Inexiste qualquer constrangimento ilegal no enclausuramento provisório do 

beneficiário porquanto demonstrada a presença do fumus comissi delicti e 

do periculum libertatis, mormente considerando que em liberdade o 

paciente coloca em risco a tranquilidade do meio social e é prejudicial à 

aplicação da lei penal. Demonstra-se inadequada e insuficiente a aplicação 

de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP quando a 

medida de exceção se faz indispensável ante o risco de que solto, o 

paciente possa prejudicar a ordem pública e a boa aplicação da lei penal. 

Aplicação do §6º do artigo 282 do CPP. Processo originário em que a 

instrução criminal ainda não se findou, sendo impossível antever, a priori, 

em caso de condenação, qual sanção será imposta ao paciente, muito 

menos o regime de cumprimento de pena a ser fixado, tendo em vista que 

para a fixação da reprimenda definitiva devem ser analisadas inúmeras 

circunstâncias fáticas e judiciais que não podem ser aferidas nesta via 

estreita do writ. Ordem denegada. (TJMT: HC 114932/2015, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

23/09/2015, Publicado no DJE 01/10/2015)

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes 

qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo 

variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica 

principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade 

física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes 

do uso de drogas.

E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação 

delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como 

o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades 

exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e 

acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem 

jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência 

formal justamente dela derivada’ .

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um 

instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e 

apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há 

como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo 

sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos 

suspeitos, mormente por se tratar de crime praticado em concurso de 

agentes, no período noturno.

Nesse viés, a quantidade de droga embalada apreendida, a balança de 

precisão, bem como os inúmeros objetos sem nota fiscais apreendidos, 

mormente os 06 (seis) celulares , por si só, a manutenção da custódia 

cautelar pela proteção da ordem pública, dada a perniciosidade da 

conduta ao meio social deve ser mantida .

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, 

cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, 

inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública 

dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, 

no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não 

aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da 

noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação 

delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da 

gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece 

ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação 

de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, 

I e 319) .

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a 

decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se 

falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da 

prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva , no 

caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do 

regime fechado.

Quanto aos supostos e alegados predicados e atributos pessoais do 

atuado, alegados pela Defesa, tais não se mostram sustentáculos para a 

revogação de uma constrição cautelar.

 Dentre os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão 

preventiva expressamente previstos na legislação de regência, não há 

qualquer menção ou mesmo impedimento de sua decretação acaso 

detenha o acusado um bom comportamento social e familiar.

No mais, conforme reiterada jurisprudência, apenas bons predicados não 

justificam a concessão da liberdade quando presentes fundamentos para 

preventiva, como é o caso vertente.

É certo que tais supostas qualidades podem – e devem – ser analisadas 

no bojo do processo, mas somente como circunstâncias favoráveis 

quando da aplicação da pena em eventual condenação, o que não é o 
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caso do presente momento processual.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. 

Código de Processo Penal Comentado. 8º Edição. São Paulo: Ed. Revista 

dos Tribunais, 2008, p.627) é cristalina ao ilidir tal argumento:

“O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter 

residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de 

impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros 

fundamentos”.

Assim, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos 

concretos que, por ora, permanecem incólumes .

Por isso, INDEFERE-SE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA.

Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se. Cumpra-se expedindo 

o necessário.

Barra do Bugres – MT, 07 de novembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135478 Nr: 1828-97.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 Intimação da defesa, da r.decisão de fls.178/185, cujo dispositivo segue 

transcrito abaixo:"... III –Portanto, com fundamento no art. 413 do Código 

de Processo Penal...,PRONUNCIA-SE o acusado Eduardo Rodrigues 

Ramos, qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais do art. 

121, §2º, ll e IV c.c art. 14, ll, ambos do CPB figurando como vítima 

Welberson Carlo de Lira e como incurso nas sanções penais do art. 121, 

§2º, ll c.c art. 14, ll, ambos do CPB figurando como vítima Acelmo Campos 

Ribeiro.Na forma do art. 413, §3º do CPP, é o caso de manter a custódia 

do acusado Eduardo Rodrigues Ramos.Já é por demais sabido que a 

segregação cautelar é medida excepcional e só autorizada uma vez 

presentes os requisitos, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum 

libertatis.O primeiro requisito vem ancorado na fundamentação deste 

provimento, sendo certo que na instrução processual ficou amplamente 

demonstrada a ocorrência das infrações penais, bem assim os indícios 

suficientes de que o acusado foi o respectivo autor.Concorre em desfavor 

do recurso em liberdade o móvel da conduta marcada por motivação 

desproporcional eis que, em tese, o acusado teria atacado as vítimas em 

função de discussão por causa de uma bicicleta.De conseguinte, a forma 

como executada a infração indica a gravidade concreta dado a insistência 

de tentativas contra as vítimas, notadamente em relação a Welberson que 

foi supostamente agredido pelas costas e quando prestava socorro a 

Acelmo Ribeiro.De outra parte, o acusado foi preso, processado e agora 

pronunciado pela prática de duas tentativas de homicídios qualificados e, 

tornando necessário a custódia cautelar a fim de se garantir a ordem 

pública e a garantia da aplicação da lei penal.Assim, na forma do §3º do 

art. 413 do CPP, mantendo as anteriores decisões do Juízo, denega-se ao 

acusado Eduardo Rodrigues Ramos o direito de, querendo, recorrerem em 

liberdade.Intime-se a Defesa Técnica via DJe.Ciência ao MPE.Intime-se o 

acusado no ergástulo público local (CPP, 420, I).Preclusas as vias 

impugnativas, manifestem-se as partes na fase do art. 422 do CPP. Após, 

conclusos os autos para inclusão em pauta de julgamento pelo Tribunal do 

Júri.Barra do Bugres-MT, 05 de novembro de 2018.João Filho de Almeida 

Portela.Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144060 Nr: 7296-42.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA DO VALE SILVA, ERICO 

WAGNER DE OLIVEIRA BATISTA, JEAN DE JESUS ALVES, DANIELLA 

AZEVEDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15.418, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - OAB:8159-A, NILTON 

GOMES DA SILVA - OAB:851/MT, Pablo Augusto Souza e Silva - 

OAB:24287/O

 Avoca-se os autos conclusos para antecipar a audiência anteriormente 

designada para o dia 20 de Março de 2019 às 13:45 horas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133665 Nr: 751-53.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCHAIKOVSKY JESUS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TCHAIKOVSKY JESUS BRITO, Filiação: 

Elizete de Jesus Ferreira e Odair de Brito Pereira, data de nascimento: 

22/07/1998, brasileiro(a), natural de Mineiros Goias-GO, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acima 

qualificado, de acordo com o despacho e com a Denúncia, para responder 

à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Autos: 751-53.2018.811.0008 - Código: 133665DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI- Verifica-se dos autos que o acusado Tchaikovsky 

Jesus Brito não foi encontrado para ser citado, por duas oportunidades 

(fls. 49 e 54), inclusive após consulta ao sistema informatizado (fl. 

56).Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela citação do acusado por 

edital (fl. 56).II-Antes de determinar a citação por edital, oficie-se 

diretamente à Superintendência do Sistema Prisional solicitando 

informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado (CNGC – §1° do art. 1.376).III-Em caso negativo a 

informação anterior, determina-se a citação por edital do acusado 

Tchaikovsky Jesus Brito, com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se 

as exigências dispostas no art. 363 do CPP.IV-Decorrido o prazo de 

presunção de conhecimento da citação e de apresentação da resposta 

sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e não sabido 

o acusado Tchaikovsky Jesus Brito foi citado por edital, e não compareceu 

para responder à acusação, nem constituiu advogado. Assim, com 

fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, SUSPENDE-SE o 

processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do prazo 

prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao delito, 

conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo prazo 

de 12 anos, de acordo com o art. 109, inciso III do Código Penal.Passa-se 

à análise da prisão preventiva.A autoria e materialidade do delito estão 

apoiadas em elementos de provas constantes no inquérito policial, 

mormente nos depoimentos das testemunhas.Em relação aos fundamentos 

da prisão preventiva, também estão presentes nos autos. O acusado 

encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a 

regular instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, 

revelando ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual 

condenação. Além disso, o acusado mudou de residência sem comunicar 

este Juízo (fls. 49 e 54). Tais fatos, de per si, já emprestam motivação 

idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora 

assegurar a garantia a aplicação da lei penal.A conveniência da instrução 

criminal diz com “motivo resultante da garantia de existência do devido 

processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo 

processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, 

equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não 

somente da acusação, mas sobretudo do réu. Diante disso, abalos 

provocados pela atuação do acusado, visando a perturbação do 

desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de 

prova de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva .”Eis o 

julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO – DECISÃO EM QUE SE INDEFERE PEDIDO DE DECRETO 

DE PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALMEJADA 

IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PROCECÊNCIA – CITAÇÃO 
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FRUSTRADA – EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA – IMPRESCINDIBILIDADE 

DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 312, CAPUT, C/C 

ART. 366, AMBOS DO CPP – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. RECURSO 

PROVIDO. Há de ser decretada a prisão preventiva do acusado que, 

apesar de ciente dos deveres de comparecer perante a autoridade todas 

as vezes em que fosse intimado e de não mudar de residência sem prévia 

autorização do Juízo, não é encontrado para ser citado, apesar das várias 

tentativas dos serventuários da Justiça. Fuga do distrito de culpa que 

evidencia o intuito do acusado de tumultuar o deslinde penal e de se furtar 

à aplicação da lei, legitimando, nos termos do art. 312, caput, do CPP, a 

imposição da cautelar extrema de privação da liberdade. (RESE 

77006/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015).Neste 

sentido, eis o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:RECURSO 

ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO 

MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO 

DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA 

NO ART. 312 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CITAÇÃO POR 

EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. RÉU 

QUE PERMANECE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 

CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS 

CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não tendo o 

recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, nem atendido 

ao chamamento editalício e nem constituído defensor, deu causa à 

suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 

do CPP e, decretada sua prisão em julho de 2013, o mandado respectivo 

ainda não foi cumprido, permanecendo o agente em local incerto e não 

sabido por mais de 2 (dois) anos, circunstâncias que bem demonstram 

sua intenção de tumultuar a instrução criminal e furtar-se à aplicação da lei 

penal, autorizando a preventiva. 2. A evasão do distrito da culpa, 

comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação 

suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir 

tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal. 3. 

Indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a custódia 

encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para garantir o bom 

andamento da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, 

evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes 

para alcançar a finalidade visada com a ordenação da preventiva. 4. 

Recurso ordinário improvido.(STJ - RHC: 46899 SE 2014/0081142-3, 

Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/02/2016,T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016).Assim, 

considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por 

parte do acusado, bem como sendo por conveniência da instrução criminal 

e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do 

CPP, decreta-se a prisão preventiva do denunciado TCHAIKOVSKY JESUS 

BRITO.Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-se às autoridades 

competentes parar a captura do acusado.V-Realizada a prisão, deverá 

ser o custodiado conduzido imediatamente à Autoridade Judicial para 

realização da audiência de custódia, em observância ao art. 3º do 

Provimento 12/2017-CM, bem como da Resolução 213/CNJ. SERVE CÓPIA 

DA PRESENTE DE MANDADO E OFÍCIO.Barra do Bugres/MT, 21 de agosto 

de 2018.João Filho de Almeida PortelaJuiz 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, FRANCIELI MICHALSKI 

DA SILVA, digitei.

Barra do Bugres, 08 de outubro de 2018

Gisela Aparecida Dorado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000217-92.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BORGES JOSETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GUARNIERI DE LIMA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte embargada, 

para querendo impugnar os embargos no prazo legal ,Id do documento 

16376815 -. Em regra, o portador de cheque nominal a terceiro, com 

endosso em branco, ou objeto de cessão de crédito é parte legítima para 

ajuizar execução, visando ao recebimento do valor inscrito no título. Com 

tais considerações, imperioso reconhecer-se a insatisfação dos requisitos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual INDEFIRO, POR 

ORA, o pedido de antecipação de tutela formulado na exordial.Intime-se o 

embargado para, querendo, impugnar os embargos no prazo legal e, após, 

volvam-me os autos conclusos para del iberação. Às 

providências.Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-79.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA OAB - MT0013599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para no prazo de 15(quinze) dias junta aos autos o referido Título 

Executivo Extrajudicial Id do16451607 - documento Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução, proposta por GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA, em face 

de ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, verifica-se que o 

exequente não juntou aos autos o título executivo extrajudicial (certidão). 

Desta feita, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste nos autos o referido Titulo Executivo Extrajudicial, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Após, 

conclusos para o recebimento da ação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. . O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-86.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ADEMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000780-86.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,093.70 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: AILTON ADEMILSON DOS SANTOS Endereço: RUA RIO NEGRO, 

654, MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 

3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 03/12/2018 Hora: 15:20. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 
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a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

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

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

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 12 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da 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: 1000415-66.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI ANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença Id do documento 16370761 - “ Dispositivo.Isto posto, opino pela 

Extinção sem julgamento de mérito do processo, com fulcro no artigo 485, 

VIII do NCPC pela desistência, determinando o arquivamento dos presentes 

autos. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se.. . O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-59.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (REQUERIDO)

OLDEMAR ANTONIO NOLIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERSON MARTINS SCHARF OAB - SC11041 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

da sentença Id do documento 16399233 - “Dispositivo.Isto posto, opino 

pelo julgamento PROCEDENTE a reclamação para:CONFIRMAR o 

CANCELAMENTO do contrato discutido;CONDENAR a reclamada o valor de 

R$ 698,05 (seiscentos e noventa e oito reais e cinco centavos), 

acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, a partir da notificação extrajudicial - 25/05/2017.Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

9.099/95.Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para 

homologação.Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se. Cumpra-se... . O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-74.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 16477402 "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o numero de telefone, uma vez que o endereço apresentado é 

de difícil acesso, e para as intimações restarem frutíferas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000773-94.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PIRES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000773-94.2018.8.11.0008 Valor da causa: $5,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: VERA LUCIA PIRES DA COSTA Endereço: Rua 

Arenapolis, 80, Barra do Bugres, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 10/12/2018 

Hora: 13:20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 
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independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 12 de novembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97567 Nr: 957-38.2018.811.0050

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E 

DOCUMENTOS DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132.650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto conheço os Embargos Declaratórios opostos e, em seu 

mérito, acolho-os para corrigir erro material, de modo que na sentença de 

fls. 42/48, ONDE SE LÊ “julgo improcedente a suscitação de dúvida, para 

determinar as averbações pretendidas de penhoras nas matrículas (25 e 

06) dos respectivos imóveis, nos termos desta decisão, bem como 

notificação dos credores hipotecários”, LEIA-SE “julgo procedente a 

suscitação de dúvida, para determinar as averbações pretendidas de 

penhoras nas matrículas (25 e 06) dos respectivos imóveis, nos termos 

desta decisão, bem como notificação dos credores hipotecários”.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o presente feito 

com as anotações necessár ias.Publ ique-se.  Regist re-se . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000966-80.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JANIO DE AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS AV. RIO GRANDE DO SUL, 731NE , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: 

65 -3382244 0 ( 6 5 )  3 3 8 2 2 4 4 0  N Ú M E R O  D O  P R O C E S S O : 

1000966-80.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: $7,133.85 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) REQUERENTE: 

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDEMILSON KOJI MOTODA - SP0231747A PARTE E 

QUALIFICAÇÃO: Nome: JOSE JANIO DE AMORIM Endereço: RUA 

UIRAPURU, 26, QD 338, LOTE 2B, 1700 NW, JD DAS PALMEIRAS, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Vistos, etc. DECISÃO Vistos, 

etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 

4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

nº10.931/04 e da Lei 13.043/14. 2. O Banco Autor sustenta que firmou 

com o requerido um Contrato de Financiamento e, como garantia da dívida, 

o requerido transferiu ao banco autor a propriedade resolúvel e a posse 

indireta do bem descrito na exordial. 3. Afirma que o(a) requerido(a) não 

cumpriu com o pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas 

vencidas. 4. Com a petição inicial vieram os documentos. 5. É o breve 

relatório. Decido. 6. Analisando os autos, observo que o contrato anexado 

com a inicial traz em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem 

descrito na peça inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e 

apreensão. 7. Por sua vez, o requerido encontra-se constituído em mora 

por força da tentativa de notificação no endereço declinado no contrato, 

bem como se encontra nos autos a planilha atualizada de débito. 8. Assim, 

comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e apreensão do 

bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 

01.10.69. 9. Por consequência, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO 

DE BUSCA E APREENSÃO, nomeando como depositário fiel do bem o 

representante legal da empresa requerente ou quem este indicar. 10. 

LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso. 11. Efetivada a medida, 

CITE-SE o em consonância com o art. 212, § 2º do CPC para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 CPC, podendo, ainda, em 05 

(cinco) dias a contar da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º 

e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 

10.931, de 03.08.04). 12. CIENTIFIQUEM-SE eventuais avalistas e 

expeçam-se mandados necessários. 13. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 08 de novembro de 2018. PEDRO 

DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO Assinado Digitalmente

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000966-80.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JANIO DE AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000966-80.2018.8.11.0050; Valor causa: $7,133.85; Tipo: Cível; Espécie: 

BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de novembro de 

2018 MAYRA CORADI BRAGA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 
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CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 

33822440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62998 Nr: 992-71.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIOLA & GRAZIOLA LTDA-ME, NEUTO 

GRAZIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro parcialmente o pedido de fls. 98 e determino a expedição de 

mandado de penhora e valiação do veículo no endreço dos executados, 

bem como no endereço no qual o veículo se encontra registrado no 

Detran.

Anoto que o Renajud não se presta para a realização de penhora, pois 

tratando-se de bens móveis a penhora deve ser concreta.

Com o aporte do mandado, intime-se para se manifestar, devendo o credor 

indicar o local em que se encontra o bem caso não se encontre nos 

endereços supra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67735 Nr: 1652-31.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que sejam intimadas as 

partes , na pessoa de seus advogados, para que, querendo, se manifeste 

acerca da proposta de honorários de fls. 78, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 583 Nr: 452-14.1999.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR WANDSCHEER, ANTENOR 

WANDSCHEER, BERNARDO BREZOLIN, NAIR AZILIERO TOMAZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 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.: 89445 Nr: 1468-70.2017.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H F C PIM COMÉRCIO DE CALÇADOS-ME, 

HUGO FERNANDO COURA PIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1.Manifesta-se o exequente pela pesquisa online via RENAJUD para 

localização de veículos de propriedade do executado

2. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

3. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais. Ainda, tal 

diligência está ao alcance da própria parte, a qual tem acesso ao banco de 

dados do Detran/MT.

4. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado.

 5. Anoto que a requisição de ofício à Receita Federal, para obtenção de 

cópias de declaração de imposto de renda é providência de caráter 

restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente 

assegurado, consoante o artigo 5º, X, da CF

6. Trata-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida.

 7. Dessa forma, INDEFIROs pedidos.

8. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de arquivamen.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64248 Nr: 2282-24.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. I. ROCHA DE SOUZA MERCEÁRIA-ME, 

PAULINO INOCÊNCIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 75, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 6630 Nr: 1830-34.2001.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI & CASTOLDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA - OAB:6.276-B

 Vistos,

1.Manifesta-se o exequente pela pesquisa online via RENAJUD para 

localização de veículos de propriedade do executado

2. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

3. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais. Consigno 

ainda que tal dilegência está ao alcance da parte, a qual tem acesso ao 

banco de dados do Detran/MT.

4. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado, devendo requerer diligências úteis, sob pena de 

arquivamento, nos termos do art. 922 do CPC.
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5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32209 Nr: 2246-21.2009.811.0050

 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: MARLY KOHLER DREHER

 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 o presente precatório foi devidamente expedido em 

22/05/2018, e conforme extrato em anexo, encontra-de autuado no TRF 

desde 24/08/2018. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30543 Nr: 601-58.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO JOÃO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1.Manifesta-se o exequente pela pesquisa online via RENAJUD para 

localização de veículos de propriedade do executado

2. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

3. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais. Ainda, tal 

diligência está ao alcance da própria parte, a qual tem acesso ao banco de 

dados do Detran/MT.

4. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado.

 5. Anoto que a requisição de ofício à Receita Federal, para obtenção de 

cópias de declaração de imposto de renda é providência de caráter 

restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente 

assegurado, consoante o artigo 5º, X, da CF

6. Trata-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida.

 7. Dessa forma, INDEFIROs pedidos.

8. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de arquivamen.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30574 Nr: 636-18.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO MARION LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCLAYR JOSÉ PESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1.Manifesta-se o exequente pela pesquisa online via RENAJUD para 

localização de veículos de propriedade do executado

2. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

3. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais. Consigno 

ainda que tal dilegência está ao alcance da parte, a qual tem acesso ao 

banco de dados do Detran/MT.

4. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado, devendo requerer diligências úteis, sob pena de 

arquivamento, nos termos do art. 922 do CPC.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74064 Nr: 1573-18.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:9585/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Cumpra-se a decisão de fls. 64, encaminhando-se os autos ao Ministério 

Público para a devida manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20518 Nr: 823-31.2006.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO VALÉRIO LUSTOZA, PEDRO 

LOUREIRO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LUIZ GONÇALVES 

- OAB:8217-B, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - 

OAB:5959-MT

 Vistos,

1.Manifesta-se o exequente pela pesquisa online via RENAJUD para 

localização de veículos de propriedade do executado

2. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

3. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais. Ainda, tal 

diligência está ao alcance da própria parte, a qual tem acesso ao banco de 

dados do Detran/MT.

4. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado.

 5. Anoto que a requisição de ofício à Receita Federal, para obtenção de 

cópias de declaração de imposto de renda é providência de caráter 

restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente 

assegurado, consoante o artigo 5º, X, da CF

6. Trata-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida.

 7. Dessa forma, INDEFIROs pedidos.

8. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de arquivamen.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94165 Nr: 4279-03.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PERÚCIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.,

1. Tendo em vista o ofício retro, no qual a Douta Promotora informa 

convocação para participar de encontro temático durante o período de 07 

a 09/11/2018, na Cidade de Cuiabá, esta Comarca não contará com a 

presença de nenhum IRMP, redesigno a audiência anteriormente aprazada 

para o dia 21 de janeiro de 2019, às 15h:30min.

2. Notifique-se a IRMP.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103884 Nr: 3725-34.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE JESUS ALVES, JAKSON 

GLADISTONE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Código nº103884

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Considerando que não houve citação dos réus Luciano de Jesus Alves 

e Jakson Gladistone Rocha, CITEM-SE pessoalmente os réus para 

oferecerem defesa no prazo de 10 dias, na forma dos art. 396 e seguintes 

do CPP.

2. Em que pese que o réu Luciano ter apresentado resposta à acusação 

por intermédio de advogado constituído, verifica-se que não constam 

poderes especiais para o recebimento de citação ou se dar por citado nos 

autos, sendo necessária a citação pessoal do acusado.

3. Com a juntada do mandado de citação do réu Luciano, intime-se a 

defensora constituída para ratificar a defesa já apresentada.

4. Notifique-se o IRMP.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68896 Nr: 2512-32.2014.811.0050

 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 ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ANDRADE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-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, que para expedição de novas guias 

basta entrar no site do TJ/MT. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63002 Nr: 996-11.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jecson Silveira Lima - 

OAB:SP0225991

 Vistos, etc.

Considerando a cota ministerial de fl. 71, Decreto a Revelia do acusado 

nos termos do artigo 367 do CPP, tendo em vista que o mesmo foi citado e 

intimado as fls. 60.

 Assim designo audiência para oitiva das testemunhas arroladas na 

denuncia para o dia 12 de novembro de 2018 às 15h30min.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94976 Nr: 4744-12.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLAN JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES 

DA SILVA - OAB:0851

 Vistos.1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa 

preliminar (fls. 54), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na 

fase eminentemente probatória.2. Dessarte, não sendo o caso de 

absolvição sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, 

conforme gizado no artigo 399 e seguintes, ambos do CPP, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12/11/2018, às 17h30min 

(horário de Cuiabá/MT).3. 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 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes 

ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 10736 Nr: 857-11.2003.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35354 Nr: 2143-77.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

CRISTINA MARIA MASSAROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE DE FATIMA ZORZO - 

OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA MAGRO - 

OAB:2571/RO

 Autos nº: 2143-77.2010.811.0050 (Código 35354)

Exequente: Everest Transportes Rodoviários Ltda

Executado: Marlon Fantinel

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial entre as partes 

acima nominadas.

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a representante legal da 

exequente não foi encontrada no endereço informado aos autos, 

conforme AR de f. 114-114v e certidão de f. 115.

Os autos vieram conclusos.
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É o relatório.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

O art. 274, parágrafo único do CPC que estabelece que não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria, de modo que se presumem válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.

Outrossim, na forma do art. 485, III, do CPC, será extinto o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências 

que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias.

Nessa esteira, constitui dever da parte autora manter endereço atualizado 

nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.

Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.

Condeno a exequente no pagamento de custas e despesas processuais. 

Sem condenação em honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62435 Nr: 399-42.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL R. DE SANTANA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMA COMÉRCIO MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROBERTO GOMES DE VIEIRA - OAB:23.340/O, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT, SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais, JULGO EXTINTA esta Ação Redibitória, nos 

termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, em face da 

ocorrência da decadência do direito da autora. Por conseguinte, REVOGO 

a antecipação de tutela deferida às f. 31-32.Ante a improcedência da 

ação, proceda-se ao necessário para o levantamento dos valores 

depositados nos autos (f. 34-35) a parte autora.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem condenação em 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 23 de outubro de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92707 Nr: 3391-34.2017.811.0050

 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: JULINHO PINTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS SILVEIRA 

BELINTANI FILHO - OAB:164977 -MG

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS 

formulados por JULINHO PINTO DE SOUZA contra BANCO MERCANTIL DO 

BRASIL S/A, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para:i) DECLARAR a inexigibilidade 

do débito referentes ao contrato nº 014512413. Oficie-se à instituição 

financeira, bem como ao INSS para cancelamento definitivo do desconto;ii) 

CONDENAR o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 289,00 (duzentos 

e oitenta e nove reais), em dobro, atualizado a partir do desembolso 

(agosto de 2017), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, contados a 

partir da citação.Atenta aos princípios da causalidade e da sucumbência 

mínima CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Transitada em julgado, 

arquive-se o feito com as comunicações e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.Intimem-se.Campo Novo do 

Parecis, 07 de novembro de 2018.Cláudia Anffe Nunes CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63822 Nr: 1843-13.2013.811.0050

 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: VANDELINA VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE DALPIAN 

- OAB:9.066/MT, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 103274 Nr: 3489-82.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELUCA MATHEUS DANTAS TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Defiro integralmente o requerimento ministerial de f. 169.

 Outrossim, designo audiência admonitória para o dia 04/12/2018, às 

08h15min, que será realizada na sala de audiência deste Juízo para 

fixação e admoestação das condições do regime imposto ao reeducando.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído, se o caso.

Em não havendo informação sobre a representação processual do 

apenado, nomeio, desde já, a Defensoria Pública para patrocinar a defesa 

do reeducando.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95996 Nr: 4263-54.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRÉ DOS SANTOS ALVES, Filiação: 

Evaneide Ferreira Santos e Washigton Fonseca Alves, data de 

nascimento: 06/12/1994, brasileiro(a), natural de Costa Marques-RO, 

solteiro(a), embalador, Telefone 65 9683 0710. 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), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "No dia 05 de julho de 2014, por volta das 02h00min, da 

madrugada, ANDRÉ DOS SANTOS ALVES, depois de prévio acordo, 

umpulsionado pela vontade livre e consciente de subtrair, para si, coisa 

alhei móvel, com ânimo definitivo, dirigiu-se ate o estabelecimento 

comercial denominado IMPORTE CELL, lá chegando quebrou os vidros da 

frente mediante o uso de uma pedra de concreto. Assim agindo ANDRÉ 

DOS SANTOS ALVES praticou a conduta descrita no artigo 155§4º, inciso 

I e IV.

Despacho: Autos nº 4263-54.2014.811.0050 (Código 95996)Autor: 

Ministério PúblicoRéu: André dos Santos AlvesVistos.Compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que todas as cautelas foram 

tomadas no intuito de localizar o réu e, por consequência, promover sua 

citação pessoal.No entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, 

concluindo-se, portanto, que se encontra em lugar incerto, razão porque, 

a citação ficta se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento 

formulado pelo Ministério Público às f. 133.Proceda-se à citação via edital 

do acusado, nos termos do art. 363, §1º, do Código de Processo 

Penal.Caso o acusado não responda a ação, tampouco constitua 

advogado dentro do prazo editalício, abra-se vista ao Ministério Público 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo o que de 

direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado na Cadeia 

Pública local, bem como expeçam-se ofício à Superintendência de Gestão 

Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de possível 

segregação do denunciado, servindo a presente como ofício.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 16 de outubro de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza 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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 07 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92032 Nr: 2998-12.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO TAVARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO TAVARES DE OLIVEIRA, Cpf: 

05113839167, Rg: 2478210-6, Filiação: Edijan Tavares de Almeida, data de 

nascimento: 03/07/1993, brasileiro(a), natural de Belmonte-BA, solteiro(a), 

classificador de grãos. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "No dia 03 de março de 2017, por volta das 22h, nas 

dependência da residência da Vítima Jafia Monique da Silva Oliveira, 

THIAGO TAVARES DE ALMEIDA ameaçou causar mal injusto e grave. 

Ante exposto o Ministério Público denuncia THIAGO TAVARES DE 

ALMEIDA como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal.

Despacho: Vistos.Compulsando os autos com a devida diligência, observo 

que todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por 

consequência, promover sua citação pessoal.No entanto, todas as 

tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra 

em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o 

exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério 

Público.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 

363, §1º, do Código de Processo Penal.Caso o acusado não responda a 

ação, tampouco constitua advogado dentro do prazo editalício, voltem 

conclusos.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado na 

Cadeia Pública local, bem como expeçam-se ofício à Superintendência de 

Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de 

possível segregação do denunciado, servindo a presente como 

ofício.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 07 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25037 Nr: 1671-81.2007.811.0050

 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 LIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FOLETTO - OAB:5282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208 -A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 103272 Nr: 3487-15.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR ROSA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Vistos.

Defiro integralmente o requerimento ministerial de f. 158.

 Outrossim, designo audiência admonitória para o dia 04/12/2018, às 

08h15min, que será realizada na sala de audiência deste Juízo para 

fixação e admoestação das condições do regime imposto ao reeducando.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído, se o caso.

Em não havendo informação sobre a representação processual do 

apenado, nomeio, desde já, a Defensoria Pública para patrocinar a defesa 

do reeducando.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98324 Nr: 1262-22.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, JAIANE FERNANDA DA SILVA - 

OAB:18.863/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará participando do curso 

denominado “Curso de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz – 

Não Conflitivo” na cidade de Cuiabá/MT, para o qual foi convocada pelo E. 

TJMT, conforme ofício nº 001/2018-PRES-NUGJUR, redesigno a audiência 

para o dia 04/12/2018, às 08h15min, a ser realizada na sala de audiências 

deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.
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Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se. Requisitem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72777 Nr: 826-68.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS BRUNA MORAES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará participando do curso 

denominado “Curso de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz – 

Não Conflitivo” na cidade de Cuiabá/MT, para o qual foi convocada pelo E. 

TJMT, conforme ofício nº 001/2018-PRES-NUGJUR, redesigno a audiência 

para o dia 04/12/2018, às 08h15min, a ser realizada na sala de audiências 

deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se. Requisitem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 103273 Nr: 3488-97.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANDERSON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Defiro integralmente o requerimento ministerial de f. 66.

 Outrossim, designo audiência admonitória para o dia 04/12/2018, às 

08h15min, que será realizada na sala de audiência deste Juízo para 

fixação e admoestação das condições para cumprimento das penas 

restritivas de direito.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído, se o caso.

Em não havendo informação sobre a representação processual do 

apenado, nomeio, desde já, a Defensoria Pública para patrocinar a defesa 

do reeducando.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98328 Nr: 1265-74.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICLEY JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará participando do curso 

denominado “Curso de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz – 

Não Conflitivo” na cidade de Cuiabá/MT, para o qual foi convocada pelo E. 

TJMT, conforme ofício nº 001/2018-PRES-NUGJUR, redesigno a audiência 

para o dia 04/12/2018, às 08h15min, a ser realizada na sala de audiências 

deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se. Requisitem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34345 Nr: 1120-96.2010.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI DAS CHAGAS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB/MT 17.555-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 103492 Nr: 3580-75.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 51.

 Assim, designo audiência admonitória para o dia 04/12/2018, às 

08h15min, que será realizada na sala de audiência deste Juízo para 

fixação e admoestação das condições para cumprimento das penas 

restritivas de direito.

Intime-se o recuperando e sua advogada constituída (f. 44-45).

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36601 Nr: 3391-78.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEUL FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORÁCIO MENDES - 

OAB:136.709/SP, MAURICIO DORÁCIO MENDES - OAB:133.066/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37489 Nr: 842-61.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALMO MOHR, IRACILDA MOHR, 

CLAUDIR MOHR, CLEONICE BREIER, CLEUSA BREIER, CLAUDETE MOHR, 

CLACI MOHR HERKLOTZ, CLARICE MOHR HERKLOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16.307-A MT, SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:7806-B
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 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98795 Nr: 1472-73.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO WANDSCHEER GRIEBELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará participando do curso 

denominado “Curso de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz – 

Não Conflitivo” na cidade de Cuiabá/MT, para o qual foi convocada pelo E. 

TJMT, conforme ofício nº 001/2018-PRES-NUGJUR, redesigno a audiência 

para o dia 04/12/2018, às 08h00min, a ser realizada na sala de audiências 

deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se. Requisitem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 26761 Nr: 183-57.2008.811.0050

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVERIA 

GALLEGO - OAB:OAB/MT 10.755, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - 

OAB:11132

 Vistos em correição.

Interposto o recurso de apelação, certifique se houve a apresentação das 

razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contrarrazões, 

certifique e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001134-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR JOSE SILVERIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001134-82.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ITACIR CAMILO ROMBALDI 

EXECUTADO: VALDENIR JOSE SILVERIO Vistos. Considerando que o 

contrato apresentado pela parte autora não preenche os requisitos para 

configurar título executivo, art. 784, inciso III, do CPC, intime-se o autor 

para emender a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, ou adequar ao 

procedimento válido para a cobrança, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 9 de novembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-98.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SCHERBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000495-98.2017.8.11.0050. REQUERENTE: GILMAR SCHERBACH 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Inobstante tenha o 

recorrente apresentado a carteira de trabalho para comprovar a 

hipossuficiência alegada, tenho que o valor constante no documento 

reforça ainda mais o entendimento da ausência da hipossuficiência, pois 

contratou advogado de fora da Comarca para propor a ação, o que 

demanda maiores gastos. Assim, mantenho a decisão de indeferimento da 

justiça gratuita para determinar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 9 de novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-41.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000363-41.2017.8.11.0050. REQUERENTE: IGOR BRITO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Diante do teor acórdão ID 

15451794 e o trânsito em julgado do recurso ID 15451798, tendo a 

sentença sido reformada para julgá-la extinta sem resolução do mérito, em 

face da necessidade de perícia, determino que após as baixas e 

formalidades de praxe, arquive-se o presente o feito. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de novembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000185-92.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZEMI PEREIRA VIEIRA (EXECUTADO)

EDILSON ALVES VIEIRA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000185-92.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: ALBINO RAMOS EXECUTADO: 

EDILSON ALVES VIEIRA, LUZEMI PEREIRA VIEIRA Vistos. Dediro o pedido 

formulado no ID 15533683. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 9 de 

novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-42.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001266-42.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 12 de Novembro de 2018. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

INDIA ANDREIA COSTA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000495-64.2018.8.11.0050. REQUERENTE: INDIA ANDREIA COSTA 

SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. Decido. Em 

razão de no prazo da emenda a inicial a parte autora não ter retificado os 

dados necessários, permanecendo divergente o cadastro das partes da 

ação e da petição inicial e emenda, impossibilitando a correta tramitação do 

feito, não tendo, assim, atendido à Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de 

abril de 2018, tratando-se de atos de responsabilidade das partes, declaro 

extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termo do art. 51 c.c. artigo 

330, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, com as baixas e 

formalidades devidas, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de novembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000501-71.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MAIRA ERVILHA RIBEIRO (REQUERENTE)

ISAAC PEREIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

TANIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CECILIA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSEFINA BERLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000501-71.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ANDRESSA MAIRA ERVILHA 

RIBEIRO, CECILIA DA SILVA DE OLIVEIRA, ISAAC PEREIRA CORDEIRO, 

JOSEFINA BERLANDA, TANIA DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos. Intime-se a parte autora para 

manifestação no prazo legal quanto a contestação da requerida. Após, 

com ou sem resposta, certifique-se e faça os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de novembro de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000844-67.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IRTO CENCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELIO FILIPIN (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000844-67.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

22/01/2019 16:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 09 de Novembro de 2018 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELICO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ BARBOSA 

GUANAES SIMÕES PROCESSO n. 1000770-10.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: $11,400.00 ESPÉCIE: [APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE ANGELICO DE ARAUJO Endereço: 

Assentamento Tapetinha - Sitio São José, Zona Rural, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PERÍCIA que redesigno para o dia 28/02/2019 às 

08h10min, 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. CAMPO VERDE, 12 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 
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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): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83549 Nr: 2979-08.2014.811.0051

 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: Valter Aparecido Pereira, Cleomar Freitas Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia M. D. Iorck Menusi - 

OAB:14.556 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730/MG, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440/MG

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca das fls. 

169/174 devendo requerer o que entender de direito para prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142304 Nr: 1426-81.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenice França de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81610 Nr: 1596-92.2014.811.0051

 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: Wilson Cavallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES, 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 das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82527 Nr: 2219-59.2014.811.0051

 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: Suellen Cecilia Gonçalves Ferreira, Luciano Dutra 

Pessoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

- OAB:13.731 OAB/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 15 (QUINZE) dias, requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de arquivo do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83678 Nr: 3058-84.2014.811.0051

 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: Araci Maria Willers

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

- OAB:13.731 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o local 

onde o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81905 Nr: 1785-70.2014.811.0051

 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: Lirio Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior, Benjamin Alecrim Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES - OAB:5362, 

André Stumpf Jacob Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT, Luiz Antonio 

Giroldo Filho - OAB:17143

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78734 Nr: 3583-03.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G5 Vidraçaria Ltda - Me, Giovano Soares de Lima, 

Giovane Echert Soares de Lima, Erica Neuza Fensterseifer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128341/SP, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Certifico e dou fé que o recurso é TEMPESTIVO. Nos termos da legislação 

vigente, considerando a desnecessidade do Juízo de Admissibilidade, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo de 15 

dias, apresentar contrarrazões, conforme artigo 1.010, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 83182 Nr: 2712-36.2014.811.0051

 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: Fabiano Vicente da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Caminhões Cirasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

quanto as folhas 80/82, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73023 Nr: 2011-46.2012.811.0051

 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: Cleidinaldo Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Autos nº 2011-46.2012.811.0051 - 73023

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que o Requerente 

Cleidinaldo Rodrigues da Silva possuía como procurador o Dr. Renato Dias 

Coutinho.

É de notório conhecimento desta Comarca a prisão do referido advogado.

Dessa forma, nos termos do art. 313, I, do novo Código de processo Civil 

determinar-se-á a suspensão do processo, para que a Parte nomeie novo 

advogado sob pena de extinção do feito.

Isso posto, DETERMINO a suspensão do feito.

INTIME-SE pessoalmente o Requerente, no endereço declinado na inicial, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nomeie novo advogado, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do art. 313, § 3º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72982 Nr: 1970-79.2012.811.0051

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

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

 PARTE AUTORA: Erotide Andrade Gonzaga

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762/RJ, José Eduardo R. Daleffe - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Isso Posto, JULGO improcedente a presente impugnação à execução.Do 

mesmo modo, INDEFIRO o pedido para pagamento do valor principal via 

expedição de RPV.Por consequência, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela Exequente à p. 127/128. Em razão do valor da 

execução ultrapassar o valor de 60 salários mínimos, o pagamento deverá 

ser feito por meio de precatório, conforme determina o art. 100, da 

Constituição federal c/c art. 730, II, do Código de Processo Civil.No 

entanto, no que se refere aos valores dos honorários advocatícios, 

percebe-se que atingem somente o total de R$ 6.364,73, valor este que 

autoriza a expedição de RPV.Desta forma, DETERMINO seja expedido 

ofício requisitório de pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região no valor concernente aos honorários 

sucumbenciais, em R$ 6.364,73.Quanto ao valor principal, DETERMINO 

seja expedido ofício requisitório de pagamento via precatório ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 05 de novembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32276 Nr: 2391-40.2010.811.0051

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Veronica Veitz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2391-40.2010.811.0051 - 32276

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pela Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 224 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70295 Nr: 3175-80.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12.466-A/MT, Marla Denilse Rheinheimer - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3175-80.2011.811.0051 – 70295

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75745 Nr: 709-45.2013.811.0051

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Eberhard, Lisete Maria Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentim Mário Bergamasco, Rosemaura 

Romagna Bergamasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícia da Rosa Haas - 

OAB:5947/MT, Rodrigo Quintana Fernandes - OAB:9.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Varnei Rodrigues 

- OAB:18100, Ednelson Zuliani Bello - OAB:2.532-A, VANILZE LEMES 

DA SILVA - OAB:19563/O

 Autos n° 709-45.2013.811.0051 - 75745

Impugnação ao Valor da Causa

Decisão.

Vistos etc.
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Uma vez que, nos autos apensos, tidos como principal, obteve-se a 

conciliação das Partes, mostra-se evidente a perda superveniente do 

objeto da presente impugnação.

Assim, DECLARO extinto o presente incidente.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17392 Nr: 3280-33.2006.811.0051

 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: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Bellandi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 Autos n° 3280-33.2006.811.0051 – 17392.

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Analisando-se os autos, verifica-se mesmo a existência de 

incongruências no comprovante de transferência juntado pelo Executado.

Isso porque, ao preencher os dados do destinatário da transferência, o 

Executado inseriu o número de seu próprio CPF.

Assim, antes de se homologar o acordo, deverá o Executado comprovar 

nos autos o seu devido pagamento.

 Isso posto, INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos a comprovação de que o valor que seria transferido 

em favor do Exequente foi mesmo debitado de sua conta.

Após, INTIME-SE o Exequente para que requeira o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76764 Nr: 1728-86.2013.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Claudino Zanela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Zanela - OAB:6744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Marcelo Augusto 

Borges - OAB:6189/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Autos n° 1728-86.2013.811.0051 – 76764.

Consignação em pagamento

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a expiração do prazo pleiteado à p. 208, INTIME-SE o 

Requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a 

atualização dos cálculos, com eventual remanescente, nos moldes da 

decisão de p. 205/206, sob pena de preclusão e aceitação tácita dos 

valores já depositados pelo Requerente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73756 Nr: 2743-27.2012.811.0051

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentim Mário Bergamasco, Rosemaura Romagna 

Bergamasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Eberhard, Lisete Maria Eberhard

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Varnei Rodrigues - 

OAB:18100, Ednelson Zuliani Bello - OAB:2.532-A, Rodrigo Quintana 

Fernandes - OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícia da Rosa Haas - 

OAB:5947/MT

 Autos n° 2743-27.2012.811.0051 - 73756

Impugnação ao Valor da Causa

Decisão.

Vistos etc.

Uma vez que, nos autos apensos, tidos como principal, obteve-se a 

conciliação das Partes, mostra-se evidente a perda superveniente do 

objeto da presente impugnação.

Assim, DECLARO extinto o presente incidente.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35206 Nr: 1746-78.2011.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campotur Transportes e Turismo Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A, MARDEN GONTIJO FRANÇA FILHO - OAB:29.639/GO, 

Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 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, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 21864 Nr: 4159-06.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Passoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Fábio Zanela - 

OAB:6744/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Autos n° 4159-06.2007.811.0051 – 21864

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a expiração do prazo pleiteado à p. 59, INTIME-SE o 

Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de 

direito, manifestando-se, inclusive, quanto à indicação de bem à penhora 

feita pelo Executado (p. 55/56).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77656 Nr: 2579-28.2013.811.0051

 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: Portoseg S/A Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaqueu da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:183577, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2579-28.2013.811.0051 - 77656

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações, pelos 

Sistemas Siel, Infojud e Bacenjud, acerca do atual endereço do Requerido.

Com as informações, INTIME-SE a Parte Autora para que requeira o que de 

direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79964 Nr: 333-25.2014.811.0051

 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: Eder Carlos Hernandez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Melo Engenharia e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Di Rezende 

Bernardes - OAB:18.396/GO

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Infrutífera a 

providência, INTIME-SE o Exequente, pessoalmente, para que indique bens 

disponíveis do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no 

aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional em cinco anos, 

iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, 

NCPC.No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do 

NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeiram o que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para 

deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34248 Nr: 788-92.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Souza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trescinco Distribuidora de Automoveis Ltda, 

Wolkswagem do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265/MT, MÁRCIO 

NOVAES CAVALCANTI - OAB:90.604-SP, Thaís Galindo da Silva - 

OAB:13.148/MT

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Infrutífera a 

providência, INTIME-SE o Exequente, pessoalmente, para que indique bens 

disponíveis dos Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no 

aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional em cinco anos, 

iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, 

NCPC.No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do 

NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeiram o que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para 

deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83009 Nr: 2589-38.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2589-38.2014.811.0051 - 83009

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO o pedido aduzido 

pelo Requerente para determinar a conversão da presente ação em 

execução de título extrajudicial.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

Em seguida, CITE-SE o Executado para que pague a dívida exequenda no 

prazo de 03 (três) dias (art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por meio de embargos.

Alternativamente, o Executado poderá reconhecer o crédito e requerer o 

parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do NCPC).

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, conforme 

previsão do art. 827, § 1º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito3

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 358 de 763



 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35960 Nr: 2500-20.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmira Deraldina de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2500-20.2011.811.0051 - 35960

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pela Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 105 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77769 Nr: 2675-43.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concórdia Materiais para Construção e 

Madeiras Ltda, Sadi Althaus, Marcos Antonio Port, Helenice Gomes de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A, Adriano Athala de Oliveira Shcaira 

- OAB:20.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2675-43.2013.811.0051 - 77769

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para solicitar informações, pelos 

Sistemas Siel e Infojud, acerca do atual endereço dos Requeridos.

Com as informações, encaminhem-se os autos ao núcleo para designação 

de audiência de conciliação.

Após, EXPEÇA-SE o necessário à citação da Parte.

Se impossível a localização dos Requeridos, INTIME-SE a Requerente para 

que solicite o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22059 Nr: 4068-13.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cavalca Empreendimentos Ltda, Arlindo Cavalca Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nardi Pré Moldados Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvides Ataidio Gonçalves - 

OAB:OAB/MT 13440/MT, Bento Epifanio da Silva Filho - OAB:9461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4068-13.2007.811.0051 - 22059

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Dado o silêncio da Exequente em dar o devido andamento ao feito, na 

forma do art. 921, III, do Novo Código de Processo Civil, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12688 Nr: 2161-71.2005.811.0051

 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: Beatriz de Deus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Adriane Leôncio - 

OAB:9154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Autos n° 2161-71.2005.811.0051 – 12688,

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o silêncio do Executado, DEFIRO o pedido de p. 173.

Para tanto, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento de 

pequeno valor complementar ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em valor suficiente para a que se atinja a integralidade do valor 

requerido pelo Exequente.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79451 Nr: 4229-13.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Lira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4229-13.2013.811.0051 - 79451

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 167/168 e, 

em consequência, determino seja expedido ofício requisitório de 

pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5655 Nr: 1571-02.2002.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melhor Aviação Agrícola Ltda, André Lages 

Scortegagna, Marcos Lages Scortegagna, Antônio César dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 
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OAB:7285/MT, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:4.678-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

A ausência do Exequente impede o prosseguimento do feito, 

especialmente se considerado que, sem sua participação ativa, não se 

pode confirmar a manutenção da mora.

Assim sendo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Decorrido o prazo de cinco anos, contado a partir do término do lapso de 

suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da 

mesma lei.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73037 Nr: 2025-30.2012.811.0051

 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: Carmelito Andrade Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda Natalia de Souza Winck 

Rocha - OAB:6069/MT, Gisely Maria Reveles da Conceição - 

OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2025-30.2012.811.0051 – 73037

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72857 Nr: 1846-96.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edy Lurdes Marchetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Autos n° 1846-96.2012.811.0051 - 72857

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o teor da manifestação do Requerido, e estando 

preenchidos os requisitos elencados no art. 691 do NCPC, DEFIRO o 

pedido de p. 185, para determinar habilitação dos herdeiros necessários 

do segurado falecido.

EXPEÇA-SE o necessário para que se proceda à correção na capa dos 

autos e no Sistema Apolo quanto à modificação da Parte Autora.

Após, INTIMEM-SE os Autores para que requeiram o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34930 Nr: 1470-47.2011.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm. Assoc. Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Luiz Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:5734/MT

 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, 29 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73099 Nr: 2087-70.2012.811.0051

 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: Marcia Tschernocha Villela Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Tocantins - 

UNITINS, Sociedade Técnica Educacional da Lapa - FAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassemiro Alves dos 

Santos - OAB:OAB/SP 197.627, Simone Zonari Letchacoski - 

OAB:18445-PR

 Autos n° 2087-70.2012.811.0051 – 73099

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação da Executada (p. 191/197), bem como a 

concordância da Exequente, percebe-se que o presente feito deverá 

seguir o rito concernente ao cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública.

Por outro lado, ao contrário do alegado pela Exequente, antes de se 

homologar os cálculos apresentados deve-se dar a oportunidade à 

Executada de apresentar, caso queira, sua impugnação, nos termos do 

art. 535 do novo Código de Processo Civil.

Isso posto, CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da 

ação, Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE a Executada, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Não havendo manifestação no aludido prazo, EXPEÇA-SE a requisição de 

pagamento diretamente ao Executado.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80531 Nr: 773-21.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino Vitorio Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido aduzido pela Parte Requerente para CONDENAR o 

Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro 

salário, a partir do ajuizamento da ação, em 10 de março de 2014.As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais 

incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o Requerido 

implante, em dez dias a partir do trânsito em julgado da sentença, o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, com renda de 

um salário mínimo. Para tanto, OFICIE-SE ao posto do INSS em Cuiabá/MT, 

por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, 

acompanhada dos seguintes documentos da parte autora: CPF, Carteira 

de Identidade e, também com o seu endereço, como recomendado na 

Recomendação 04/2012 do CNJ e Portaria Conjunta PGF/INSS nº 83/2012. 

CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso (Súmula 111/STJ). Sem 

custas. Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do 

Código de Processo Civil. P.I.C.Campo Verde/MT, 29 de outubro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83934 Nr: 3226-86.2014.811.0051

 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: RVRdC, Nayara Cristina Marques Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso Posto, JULGO improcedente a presente impugnação à execução.Por 

consequência HOMOLOGO os cálculos apresentados pelos Exequentes. 

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região no 

valor concernente aos cálculos apresentados na p. 88/89.Feito o 

pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

est i lo .Cumpra-se.  In t ime-se.  Expeça-se o  necessár io .À s 

providências.Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81906 Nr: 1786-55.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Soares Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1786-55.2014.811.0051 - 81906

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 95/96 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75636 Nr: 605-53.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 605-53.2013.811.0051 - 75636

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Banco Volkswagen S.A., instituição financeira devidamente qualificada, 

ajuizou a presente ação de busca e apreensão, posteriormente convertida 

em execução, em face de Almir Carvalho dos Santos, igualmente 

qualificada.

As Partes compareceram aos autos e apresentaram acordo, requerendo 

sua homologação, assim como a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

Custas pelo Executado.

Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97391 Nr: 3181-48.2015.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdS, NGdSF, EFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 155511 Nr: 6664-81.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romey Ataide Cabelleira, Maria Izabel Campos Cabelleira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Soutes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN DE SOUZA PAIVA - 

OAB:18982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 Pelo exposto, RECEBO os presentes Embargos de Terceiro. DEFIRO o 

pedido liminar aduzido pelos Embargantes para DETERMINAR a suspensão 

dos atos expropriatórios que, na Execução 7008-96.2017.811.0051, 

Código 132194, afetem o imóvel descrito na Matrícula 4.708 do Registro 

Geral de Imóveis da Comarca de Campo Verde - MT. JUNTE-SE cópia da 

presente decisão nos autos da mencionada execução, a fim de impedir o 

prosseguimento da expropriação do imóvel. Sem prejuízo, CITE-SE o 

Embargado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70617 Nr: 3495-33.2011.811.0051

 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: Mário Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Bonetti, Adair Ramos Boneti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Fernando Bellandi - OAB:25.271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que 

entender de direito para prosseguimento do feito, tendo em vista que 

decorreu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133235 Nr: 7504-28.2017.811.0051

 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 John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini, Luciana Gasparetto 

Prestes Bender, Rodrigo Muller Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 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 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de 

complementação de diligência formulado pelo Oficial de Justiça, devendo 

comprovar nos autos o pagamento, em caso de concordância com o 

pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78092 Nr: 2967-28.2013.811.0051

 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: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30785 Nr: 891-36.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Infrutífera a 

providência, INTIME-SE a Exequente, pessoalmente, para que indique bens 

disponíveis dos Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no 

aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional em três anos, iniciado 

a partir do encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No 

advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para 

deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6197 Nr: 543-62.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 543-62.2003.811.0051 - 6197

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO a solicitação de informações à Receita Federal. Para tanto, 

solicite-se, pelo Sistema INFOJUD, as três últimas declarações de imposto 

de renda disponíveis do Executado.

 Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que indique bens disponíveis dos Executados, em 10 

(dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70193 Nr: 3073-58.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiorentino José Bordignon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir de Almeida, Rosemeire Aparecida 

Martins de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, 

RAFAEL JARA BIGIO - OAB:20194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Duranti - 

OAB:19533/O

 Autos n° 3073-58.2011.811.0051 - 70193

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 3º, § 3º, combinado com art. 139, V, ambos do NCPC, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de janeiro de 2019, às 

14:30 horas de Mato Grosso.
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Postergo para momento posterior á audiência a análise dos pedidos 

contidos na manifestação de p. 126/129.

INTIMEM-SE as Partes e os ilustres Procuradores.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73766 Nr: 2753-71.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdN, MPB, DLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBDdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia M. D. Iorck Menusi - 

OAB:14.556 OAB/MT, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - 

OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josias Santana de Oliveira - 

OAB:MT/11.447

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Em sendo infrutífera 

a providência SOLICITE-SE informações ao departamento de trânsito, por 

meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, o Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações 

acerca da última declaração de rendas do Executado, pelo Sistema 

Infojud.Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias, indiquem bens 

disponíveis do Executado, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do NCPC. Em não havendo manifestação no aludido prazo, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE 

os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou 

até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do 

lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, 

devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 24 

de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78842 Nr: 3680-03.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclides de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, Leonardo Costa Ferreira de Melo - 

OAB:103.997/MG, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, a Exequente como Depositário.Caberá à 

Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de 

ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.Não sendo 

possível a penhora, qualquer que seja a espécie, INTIME-SE a Exequente, 

para que diga, inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito.Em não 

havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito 

pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, 

até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional de cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º NCPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 24 de outubro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15908 Nr: 1543-92.2006.811.0051

 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: Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI - 

OAB:17586/0, Marcelo Rayes - OAB:141.541/SP, Nelson Ricardo 

Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por outro lado, não há maior óbice ao deferimento dos demais pedidos 

da Exequente.Para tanto, OFICIE-SE ás operadoras de cartão de crédito 

Visa, Mastercard e Amex para que efetuem o bloqueio de qualquer cartão 

de crédito em nome do Executado.OFICIE-SE, também, ao Banco Central do 

Brasil para que efetue o bloqueio de qualquer ativo financeiro em nome do 

Executado.Além disso, nos termos do art. 782 do NCPC, DETERMINO a 

inclusão do nome do Executado nos cadastros de maus pagadores.Para 

tanto, EXPEÇA-SE o necessário à efetivação da medida.Com a resposta 

dos ofícios, INTIME-SE a Exequente para que requeira o que de 

direito.Infrutíferas as providências acima arroladas, INTIME-SE a 

Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que indique bens 

disponíveis do Executado, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no 

aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 24 

de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35009 Nr: 1549-26.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Aparecido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:MT7355A, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio Barcelos - OAB:14258-A

 Autos n° 1549-26.2011.811.0051 - 35009

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual o Exequente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

De trivial conhecimento, as execuções se diferem significativamente das 

ações de conhecimento, uma vez que já possuem título pré-constituído a 

embasar o direito a que se visa a efetivar. Por essa razão, a desistência 

desse tipo de ação tem regramento específico, diferente do procedimento 

exigido nas ações de conhecimento. Com efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O Exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.”

Na execução, portanto, por não se discutir a existência do direito, a 

desistência da ação pelo Exequente não necessita a anuência da Parte 
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Executada.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 775 do NCPC.

 DETERMINO a devolução ao Executado de qualquer valor depositado. 

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C

Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31985 Nr: 2099-55.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedó & Pedó Ltda ME, Edio Carlos Pedo, Marley 

Cristina Teixeira, Sérgio Pedo, Jurema Dozolina Pedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2099-55.2010.811.0051 – 31985.

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Analisando-se detidamente os autos, percebe-se que, na decisão de p. 

114 buscou-se endereço atualizado de somente um dos executados, 

resultando na ausência da citação dos demais executados.

Isso posto, antes de se deferir o pedido de bloqueio via BACENJUD, 

DETERMINO que se solicitem informações pelos Sistemas Siel e INFOJUD, 

acerca dos endereços atualizados dos demais executados.

Com a informação, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento do mandado 

executivo.

Se ainda impossível a citação dos demais Executados, INTIME-SE o 

Exequente para o que de direito, sob pena de suspensão do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27972 Nr: 2113-73.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Severiano Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:5705/MT

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE a Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 24 

de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27582 Nr: 1663-33.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Gerência Regional de 

Reestruturação de Ativos Operacionais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Roque Motter, Ivanor Motter, Ildete Babinski 

Motter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918, 

Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kahlil Emmanuel Alves 

Fernandes - OAB:12536/MT, Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Infrutífera a 

providência, INTIME-SE a Exequente, pessoalmente, para que indique bens 

disponíveis dos Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no 

aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional em três anos, iniciado 

a partir do encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No 

advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para 

deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74803 Nr: 3803-35.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE-Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Funcionários de Instituições Finanaceiras Públicas Federais 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleber Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso David Antunes - 

OAB:1141-A/BA, Luis Carlos Laurenço - OAB:16.780/BA, MARCO 

ANTÔNIO GOULART JUNIOR - OAB:24383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3803-35.2012.811.0051 - 74803

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome do 

Executado.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o 

Procurador da Exequente como Depositário.

Caberá à Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a 

fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre a 

penhora e, também, sobre o valor atribuído ao bem. À Exequente, caberá 

se manifestar especificamente sobre seu eventual interesse na 

adjudicação do veículo.

Em sendo negativa a diligência, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis dos Executados, em 

10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17275 Nr: 3171-19.2006.811.0051
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Antônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso Posto, JULGO parcialmente procedente a presente impugnação à 

execução para determinar a redução dos honorários sucumbenciais, 

mantendo o débito do principal tal qual apresentado pelo Exequente em 

sua inicial de cumprimento de sentença. Por consequência, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados pelo Exequente à p. 206/207, referentes ao 

principal.Por outro lado, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

Executado à p. 216, referentes aos honorários sucumbenciais.Por 

consequência, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Sem 

prejuízo, INTIME-SE o Executado para que se manifeste quanto ao pedido 

de execução dos supostos valores remanescentes, bem como para que 

traga nos autos a comprovação da continuidade do benefício concedido, 

ou para que justifique eventual cessação em seu pagamento.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 23 

de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34224 Nr: 764-64.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contudo Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Fernando Gusatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 764-64.2011.811.0051 - 34224

Cobrança

 Sentença.

Vistos etc.

Contudo Materiais Para Construção LTDA, devidamente qualificado, 

ajuizou a presente ação de execução, em face de Fábio Fernando 

Gusatto, todos igualmente qualificados.

As Partes compareceram aos autos e apresentaram acordo, requerendo 

sua homologação, assim como a extinção do feito, por adjudicação de bem 

imóvel dado em pagamento.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

Custas pelo Executado.

Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 23 de agosto de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8226 Nr: 307-76.2004.811.0051

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAL Armazéns Gerais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Vargas Pavlak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:2492-E, Juliano Ross - OAB:5498/MT

 Autos n° 307-76.2004.811.0051 – 8226.

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

HOMOLOGO o ajuste entabulado entre as Partes.

Tendo em vista o esgotamento do prazo conferido ao Executado para o 

pagamento das prestações descritas no acordo, INTIMEM-SE as Partes, na 

pessoa de seus ilustres Procuradores, para que digam quanto ao 

cumprimento integral da obrigação.

Em sendo o caso de prosseguimento da execução, a Exequente deverá 

apresentar cálculo atualizado da dívida.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75275 Nr: 267-79.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 267-79.2013.811.0051 – 75275

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17282 Nr: 3163-42.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elita Teresinha Guareschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3163-42.2006.811.0051 – 17282

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81946 Nr: 1808-16.2014.811.0051

 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: Eliane Aparecida Nespoli Henriques, Regina Maciana de 

Oliveira, Elaine Guimarães Bonfim, Rosely Madalena Ribeiro, Sonia Maria 

Gomes da Fonseca, Leise da Silva Panicio Gardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:OAB/MT 12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1808-16.2014.811.0051 – 81946

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, o procedimento relativo à liquidação de sentença encontra 

seu regramento no art. 509 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo.”

Como no caso dos autos não há necessidade de alegação ou prova de 

fato novo, não há que se falar na liquidação pelo procedimento comum, 

antiga liquidação por artigos.

Dessa forma, deve-se adotar o rito relativo à liquidação por arbitramento.

Isso posto, e nos termos do art. 510 do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para 

que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos pareceres ou 

documentos elucidativos, em especial os holerites dos Exequentes 

durante o período que se pretende a atualização salarial.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise da pertinência de 

nomeação de perito para liquidação da sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77361 Nr: 2303-94.2013.811.0051

 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 Volvo Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Verdes Campos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203/MT, Marli Ribeiro Taborda - OAB:14.431-A, 

Thais Regina Mylius Monteiro - OAB:PR 32.121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Cunto 

Montenegro - OAB:11903, Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT, Quintiliano Teixeira de oliveira - OAB:57.596, Renata 

Luciana Moraes - OAB:13096-B

 Autos n° 2303-94.2013.811.0051 - 77361

Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e SUSPENDO o 

presente feito até o adimplemento do avençado, nos termos do art. 313, II, 

do NCPC.

 Decorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, INTIME-SE o 

Requerente para, em 05 (cinco) dias, informar este Juízo acerca do 

cumprimento ou não do acordo, ressaltando que a inércia do autor no 

prazo acima assinalado, será compreendida como concordância com a 

extinção do processo, nos termos do art. 487, II, b, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24256 Nr: 2205-85.2008.811.0051

 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: Vitalina das Graças Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:

 Autos n° 2205-85.2008.811.0051 – 24256

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25058 Nr: 3001-76.2008.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Lourival Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:2680/MT, Juliano Domingues de Oliveira - 

OAB:11670/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Autos n° 3001-76.2008.811.0051 - 25058

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual, espontaneamente, o 

Executado depositou o total devido.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Custas pelo Executado.

Sem honorários.

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos valores 

depositados judicialmente, no total de R$ 1.856,36, para a conta indicada 

pelo Exequente na p. 170.

DETERMINO a devolução do remanescente do valor depositado ao 

Executado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações 

de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21254 Nr: 3574-51.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lourival Lopes, David Antonio 

Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680/MT, Juliano Domingues De Oliveira - OAB:2484-RO, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 Autos n° 3574-51.2007.811.0051 - 21254

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.
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Trata-se de cumprimento de sentença na qual, espontaneamente, o 

Executado depositou o total devido.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Custas pelo Executado.

Sem honorários.

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos valores 

depositados judicialmente, no total de R$ 1.867,08, para a conta indicada 

pelo Exequente na p. 218.

DETERMINO a devolução do remanescente do valor depositado ao 

Executado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações 

de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35052 Nr: 1592-60.2011.811.0051

 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: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1592-60.2011.811.0051 - 35052

Reintegração de posse

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Banco Finasa 

BMC S.A., em face de Aroldo Reinoso Rodrigues, ambos devidamente 

qualificados.

A parte autora, intimada pessoalmente, e por meio de seu procurador, 

para dar andamento ao feito, com a comprovação de prévia notificação do 

Requerido, como meio necessário a confirmação da mora, quedou-se 

inerte.

É o breve relatório. Decido.

É de trivial conhecimento que a inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito pode gerar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde 

que, pessoalmente intimado, o mesmo dê continuidade à sua omissão.

Assim ocorre mesmo com a proibição velada do Novo Código de Processo 

Civil, no sentido de impedir a extinção do feito por abandono do autor sem 

pedido expresso do réu (art. 485, § 3º, do NCPC). É que, no caso dos 

autos, o Requerido ainda não foi citado, de forma que não se pode 

presumir eventual interesse seu no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido:

“Ao juiz é lícito declarar ex officio a extinção do processo, sem julgamento 

de mérito, por abandono do autor quando o réu ainda não tenha sido 

citado.” (STJ, Resp 983.550, 1ª Turma)

No mais, conforme se nota da certidão de p. 78, afirma-se o atendimento à 

regra da intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1º, do NCPC, uma vez 

que, nos termos do art. 274, parágrafo único, do NCPC, presumem-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, quando 

a Parte não houver informado ao Juízo sobre eventual alteração.

Decido.

Pelo exposto, ante a desídia autoral, apesar de devidamente intimado, 

DECLARO extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83943 Nr: 3235-48.2014.811.0051

 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: Amaro do Nascimento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Cadore, Odair de Tal, ADAIR PEREIRA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adair Pereira Leite - 

OAB:2275-A, Cloves Vanderlei Eickhoff - OAB:12125-B

 Autos n° 3235-48.2014.811.0051 - 83943

Servidão

Sentença.

Vistos etc.

Amaro do Nascimento Lima, pessoa física devidamente qualificada, propôs 

a presente ação de servidão de passagem rural, em face de Tiago Cadore 

e Adair Pereira Leite, ambos igualmente qualificados.

Durante o processamento do feito, verificou-se a perda superveniente do 

objeto da ação.

É o relato do necessário. Fundamento.

Trata-se de ação de servidão de passagem rural, na qual o Requerente 

pleiteava pela condenação dos Requeridos à concessão de servidão de 

passagem, que desse livre acesso e circulação até sua propriedade rural.

No decorrer do feito, conforme se consignou em audiência realizada em 

11 de junho de 2018, as Partes pleitearam pela suspensão do feito, em 

decorrência da possibilidade de construção da pretendida via de acesso.

A Secretaria Municipal de Obras e Viação, por meio do Ofício nº 211/2018 

(p. 130/139), informou nos autos a abertura da estrada.

Devidamente intimados a se manifestarem quanto a eventual perda do 

objeto da ação (p. 140), tanto o Autor quanto o Requerido Thiago Cadore 

pleitearam pela extinção do feito ante a perda superveniente do objeto da 

ação.

O Requerido Adair Pereira Leite, devidamente intimado, quedou-se inerte.

Decido.

 Isso posto, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO extinta a presente ação de servidão de passagem, dada a 

perda superveniente do objeto.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC. No entanto, a sua exigibilidade ficará suspensa pelo prazo 

de 5 (cinco) anos, quando então o credor poderá comprovar a alteração 

da condição do Requerente, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19976 Nr: 2306-59.2007.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Xavier Guerros, Douglas Xavier Guerros, Marcos 

Vinicíus Xavier Guerros, Maria Alicia Guerros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Xavier - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmiro Antonio Pinheiro da 

Silva - OAB:9.331/MT, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - 

OAB:9331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, INTIME-SE a Inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclareça nos autos quanto a condição de meeiro e eventual 

herdeiro do senhor Marcos Alberto Guerros.Em sendo o caso, a 

Inventariante deverá expedir o necessário para sua inclusão no presente 

inventário.Após, a Inventariante deverá apresentar suas novas últimas 

declarações, agora com as correções devidas. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 18 de outubro 
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de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70179 Nr: 3059-74.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fernandes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Autos n° 3059-74.2011.811.0051 – 70179

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24694 Nr: 2636-22.2008.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olme Ivo Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aventis Cropscience Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, JULGO totalmente 

improcedentes os presentes embargos.CONDENO o Embargante ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, desde 

logo arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, junte-se cópia da 

presente sentença nos autos da execução nº 1267-03.2002.811.0051 – 

Cód. 5350. Após, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual 

manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido 

de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 23 de agosto de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13693 Nr: 3155-02.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COINP Construtora e Incorporadora Pirâmide 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sadi Gentil - OAB:5404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Claudio Brandão - 

OAB:19145

 Autos nº. 3155-02.2005.811.0051 - 13693

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal na qual o Exequente informou a satisfação 

integral do débito.

É o relato do necessário. Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

PROCEDA-SE à baixa da penhora eventualmente averbada na matricula do 

imóvel.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 07 de Maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000896-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BERNARD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(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 ID. 14897262, no 

prazo legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de novembro de 

2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001616-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIZETE SANTIAGO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (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 id. 16066398, no 

prazo legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de novembro de 

2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000809-07.2018.8.11.0051

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:

ALESSANDRO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para que se 

manifeste acerca da certidão do oficial de justiça id. 15335166, ou 

requeira o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de novembro de 

2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000926-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALERIA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 
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INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para impugnar a 

contestação id. 14897685, no prazo legal. É o que me cumpre. Campo 

Verde-MT, 11 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000551-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ANTONIO BELOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(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, na pessoa de seus procuradores, para 

impugnar a contestação id. 14901688, no prazo legal. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 11 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000773-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (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 id. 14906644, no 

prazo legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de novembro de 

2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000791-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GOMES MOREIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(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, na pessoa de seus procuradores, para 

impugnar a contestação id. 14898906, no prazo legal. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 11 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000813-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GOTTARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (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, na pessoa de seus procuradores, para 

impugnar a contestação id. 14898172, no prazo legal. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 11 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000587-39.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO GOMES LIMA (EXECUTADO)

DILMA ALMEIDA ROCHA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte requerente para que se manifeste acerca da certidão do 

oficial de justiça id. 15594352, ou requeira o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de 

novembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000458-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerente, na pessoa 

de seu procurador, para impugnar a contestação id. 15709276, no prazo 

legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001588-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BANCER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para impugnar a contestação id. 16069265, no prazo 

legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001955-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CAMILO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador, 

acerca da audiência de conciliação/mediação designada para o dia 

22/01/2019, às 13h00min, à realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao 

edifício do fórum), devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 12 de novembro de 

2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001861-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador, ou a Defensoria 

Pública, acerca da audiência de conciliação/mediação designada para o 

dia 21/01/2019, às 16h15min, à realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao 

edifício do fórum), devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 12 de novembro de 

2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001835-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador, ou a 

Defensoria Pública, acerca da audiência de conciliação/mediação 

designada para o dia 21/01/2019, às 15h40min, à realizar-se no CEJUSC 

(prédio anexo ao edifício do fórum), devendo fazer comparecer seu(ua) 

cliente/assistido na solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 12 

de novembro de 2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES 

DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001773-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ PAVINATO (RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador, 

e/ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de conciliação/mediação 

designada para o dia 21/01/2019, às 15h00min, à realizar-se no CEJUSC 

(prédio anexo ao edifício do fórum), devendo fazer comparecer seu(ua) 

cliente/assistido na solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 12 

de novembro de 2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES 

DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001770-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. E. S. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. E. S. (RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador, 

e/ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de conciliação/mediação 

designada para o dia 21/01/2019, às 14h15min, à realizar-se no CEJUSC 

(prédio anexo ao edifício do fórum), devendo fazer comparecer seu(ua) 

cliente/assistido na solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 12 

de novembro de 2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES 

DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002098-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA GOMES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador, 

e/ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de conciliação/mediação 

designada para o dia 24/01/2019, às 13h00min, à realizar-se no CEJUSC 

(prédio anexo ao edifício do fórum), devendo fazer comparecer seu(ua) 

cliente/assistido na solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 12 

de novembro de 2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES 

DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000949-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAIR BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDINEY LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador, 

e/ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de conciliação/mediação 

designada para o dia 22/01/2019, às 16h20min, à realizar-se no CEJUSC 

(prédio anexo ao edifício do fórum), devendo fazer comparecer seu(ua) 

cliente/assistido na solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 12 

de novembro de 2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES 

DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002082-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGO PAVINATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN AGROPECUARIA (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na zona rural, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado. INTIMO 

ainda, acerca da audiência de conciliação/mediação designada para o dia 

22/01/2019, às 15h40min, à realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao 

edifício do fórum), devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 12 de novembro de 

2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-51.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO BERLOFA GARCIA (RÉU)

RICARDO NUNES DE SOUZA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerente para no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, referente a 2 (duas) diligências na zona urbana, devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado. INTIMO 

ainda, acerca da audiência de conciliação/mediação designada para o dia 

22/01/2019, às 15h00min, à realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao 

edifício do fórum), devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 12 de novembro de 

2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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MARUBENI BRASIL S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na zona rural, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado. INTIMO 

AINDA, acerca da audiência de conciliação/mediação designada para o dia 

22/01/2019, às 14h30min, à realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao 

edifício do fórum), devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. Campo Verde-MT, 12 de novembro de 2018. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARUBENI BRASIL S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO (RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na zona rural, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado. INTIMO 

AINDA, acerca da audiência de conciliação/mediação designada para o dia 

22/01/2019, às 14h30min, à realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao 

edifício do fórum), devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 12 de novembro de 

2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000963-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO NELSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador, 

e/ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de conciliação/mediação 

designada para o dia 22/01/2019, às 14h00min, à realizar-se no CEJUSC 

(prédio anexo ao edifício do fórum), devendo fazer comparecer seu(ua) 

cliente/assistido na solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 12 

de novembro de 2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES 

DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72733 Nr: 1722-16.2012.811.0051

 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: Liamara Gonzaga de Souza - ME, Liamara Gonzaga de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 INTIMO as partes acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, e nada 

sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, o processo será remetido ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32868 Nr: 2987-24.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anglo American Fosfatos Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Ciciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 INTIMO a parte exequente para manifestar acerca do cumprimento ou não 

do acordo, no prazo de cinco dias, valendo o silêncio como concordância 

com a extinção e arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88712 Nr: 386-69.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irasmo Farlles Gonçalves Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120478 Nr: 1393-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuracy Marinho de Queiroz, Dioginis Davi 

Mota Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 Autos n° 1393-28.2018.811.0051 (120478)

Ação Penal

 Decisão.

Vistos etc.

Recebo a apelação ofertada pela ré Neuracy Marinho de Queiroz, nos 

seus legais e jurídicos efeitos. As razões recursais já foram 

apresentadas.

Intime-se a defesa da sentenciada para que, no prazo legal, ofereça as 

razões recursais.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público, para que no prazo de oito 

dias, ofereça as contrarrazões ao recurso de Apelação interposto.

Findo o prazo, com ou sem as contrarrazões, e realizada a intimação 

pessoal da Acusada, remetam-se os presentes autos à superior instância, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120513 Nr: 1419-26.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Alves da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 Autos n° 1419-26.2017.811.0051 (120513)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Da análise dos autos, ressai evidente equívoco na juntada do documento 

de p. ref. 80, uma vez que, apesar de estar nominado como ‘Recurso de 

Apelação Gilson’, em verdade, cuida-se de ‘Alegações Finais’.

Portanto, INTIME-SE o Advogado constituído pelo acusado, via DJE, para 

retificação da peça apresentada nos autos, notadamente o Recurso de 

Apelação.

 Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

Campo Verde/MT, 6 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78030 Nr: 2915-32.2013.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudenir Rogério Romero, Dirceu Pinhatti 

Mendes, Fábio Jose Mateus Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O, MARCELO AGNO CRUVINEL - 

OAB:11834, Ulisses Rabaneda dos Santos - OAB:8948/MT

 1.JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o 

Acusado Fábio Jose Mateus Guimarães, brasileiro, nascido em 

19/05/1972, na cidade de Umuarama/PR, filho de Ismar Carlos Rocha 

Guimarães e Maria Aparecida Mateus; e o Acusado Claudenir Rogério 

Romero, brasileiro, nascido em 24/12/1974, na cidade de Astorga /PR, filho 

de João Romero Filho e Helena Maria Romero, ambos com fulcro no artigo 

386, inciso VII, do CPP.2.EXTINGUIR a punibilidade de Dirceu Pinhatti 

Mendes, brasileiro, nascido em 22/02/1955, na cidade de Maringá/PR, filho 

de Clarindo Gomes Mendes e Odila Pinhatti Mendes, em razão de seu 

falecimento, o que faço com fundamento no art. 107, I, do Código 

Penal.Publique-se. Sem custas.Da sentença, intime-se o Ministério Público 

e os Acusados, pessoalmente, e os Advogados, via DJE.Após o trânsito 

em julgado, comunique-se a sentença ao Instituto de Identificação e ao 

Cartório Distribuidor, expedindo-se as comunicações necessárias. Não há 

ob je to  apreendido v incu lado a  es te  fe i to .Pub l ique-se . 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde /MT, 

7 de novembro de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73819 Nr: 2806-52.2012.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson do Nascimento, Elias Gomes da Silva 

Filho, Elton Caso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B/MT

 1.JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o 

Acusado Elias Gomes da Silva Filho, brasileiro, nascido em 05/02/1991, na 

cidade de Cuiabá/MT, filho de Elias Gomes da Silva e Wanda Aparecida de 

Campos Almeida; e o Acusado Elton Caso, brasileiro, nascido em 

20/06/1980, na cidade de Jaciara/MT, filho de Odair Caso e Almira Maria de 

Alvarenga Caso, ambos com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

CPP.2.EXTINGUIR a punibilidade de Adilson do Nascimento, brasileiro, 

nascido em 09/03/1987, na cidade de Nova Alvorada do Sul/PR, filho de 

Sebastião Nascimento e Maria Aparecida Inácio Nascimento, em razão de 

seu falecimento, o que faço com fundamento no art. 107, I, do Código 

Penal.Isento os Acusados nas custas processuais. Publique-se. Sem 

custas.Da sentença, intime-se o Ministério Público, a Defensoria Pública, e 

os Acusados, pessoalmente, e os Advogados, via DJE.DETERMINO a 

restituição dos objetos apreendidos (p. 229 e 529) aos réus, mediante 

termo, com exceção do aparelho celular marca MOX, o qual deverá ser 

restituído à vítima Saulo Magalhães de Souza. Não sendo reclamados no 

prazo de 90 dias, destrua-os. Publique-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se.Campo Verde /MT, 9 de novembro de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96522 Nr: 2882-71.2015.811.0051

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvard Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do Sr. E.B.S., Dr. Levi Moróz para que fique ciente 

da data designada para realização da pericia que foi transferida para o dia 

09/04/2019, a partir das 08h30 min. E o que me cumpre.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75058 Nr: 51-21.2013.811.0051

 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): Dener de Jesus Souza de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CAMPO VERDE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE 1º. E 2º. LEILÕES

 AUTOS N.º 51-21.2013.811.0051

 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 RÉ: Dener de Jesus Souza de Freitas

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/01/2013

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 23/11/2018, às 15h00min.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 30/11/2018, às 15h00min.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Praça dos Três Poderes, Nº 01 Bairro: Jardim Campo Real, Cidade: 

Campo Verde-MT Cep: 78840000 - Fone: (66) 3419-2233

DESCRIÇÃO DOS BENS: Um aparelho de som, marca Philips com três 

caixas de som sem o controle, usado, em mal estado de conservação, 

sem funcionamento e com defasagem tecnológica; um anel de ouro com 

pedra; um anel de ouro treliçado com três cores; uma aliança de ouro; uma 

corrente de ouro com pingente de pedra; uma corrente de ouro com 

pingente de cruz; uma pulseira de ouro; uma corrente de prata e um 

pingente cor prata, tipo coração.

LOCAL ONDE SE ENCONTRAM OS BENS: Fórum da Comarca de Campo 

Verde - MT, localizado na Praça dos Três Poderes, nº 01, Bairro Campo 

Real, nesta cidade e Comarca de Campo Verde - MT

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 3.695,00 (três mil seiscentos e 

noventa e cinco reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação.

Eu, Dejanira Dias Martins - Técnica Judiciária, digitei.

 Campo Verde - MT, 15 de outubro de 2018.

Leandro Castro Pini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146027 Nr: 3074-96.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Lopes de Almeida
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 Autos n° 3074-96.2018.811.0051 (146027)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

A recuperanda MARCILENE LOPES DE ALMEIDA, por meio da Defensoria 

Pública, informou que se mudou para o Município de Sapezal - MT, 

requerendo a remessa do presente processo executivo de pena àquela 

Comarca (p. ref. 14 e 15).

Considerando ser o Juízo de domicílio do recuperando competente para 

efetivar as disposições da sentença penal condenatória, assim como 

decidir acerca dos incidentes da execução penal, determino a remessa do 

presente feito à Comarca de Sapezal - MT, onde a recuperanda está 

residindo, e em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 

7° da Resolução n° 113, de 20 de abril de 2010 do CNJ e do art. 1.547 da 

CNCG.

Procedam-se com as anotações e baixas de estilo.

Cientifique o Parquet e a Defesa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de setembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-30.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1001243-30.2017.8.11.0051; Valor causa: R$ 

10,099.92; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. 

Ato contínuo, impulsiono o feito a fim de intimar a parte recorrida para 

apresentar suas contrarrazões. CAMPO VERDE, 12 de novembro de 2018 

EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, 

CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 TELEFONE: (66) 

34192233

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000247-66.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEHERBERTY PEREIRA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENTURA ALONSO PIRES OAB - SP132321 (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Segue em anexo petição em PDF. Termos em que, pede deferimento. 

Denner B. Mascarenhas Barbosa OAB/MT 13.245-A

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-28.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANO DA CONCEICAO GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO OAB - MT15996/O-O 

(ADVOGADO(A))

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora na pessoa de 

seu procurador, para no prazo legal, se manifestar da carta precatória 

devolvida, e cumprida com a finalidade não atingida. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18994 Nr: 2208-09.2008.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Silva Sena

 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): REGINALDO SILVA SENA, Rg: 

09321177-59, Filiação: Joaquim Candido de Jesus e Irene Silva Sena, data 

de nascimento: 20/08/1974, brasileiro(a), natural de Capim Grosso-BA, 

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: Vistos.Trata-se de Ação Penal Promovida Pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso contra REGINALDO SILVA SENA, qualificado 

nos autos porque teria praticado ato libidinoso com a vítima LUCIANA 

FERREIRA ROCHA, que à época do fato teria menor de 14 anos.Processo 

com trâmite regular neste juízo, sendo o processo desmembrado em 

relação ao corréu Eugenio Silva de Lima (fls. 187).Em memoriais últimos 

postulada a absolvição do acusado REGINALDO por ambas as partes.É o 

relato. DECIDO.A demanda não procede.Conquanto a materialidade esteja 

bem comprovada – fls. 56/57.De se observar que o presente caso indica 

que o réu incorreu em erro de tipo (CP 20), dado que conforme por ele 

mesmo afirmado a vítima tinha compleição física de “mulher formada” e se 

apresentava como se fosse “de maior”.A testemunha Maria Rita, 

conselheira tutelar à época, confirma isso asseverando que a vítima tinha 

um corpo muito desenvolvido paraa idade dela.A própria vítima inclusive 

confirmou que mentia a todos dizendo que seria maior de idade.Portanto, 

caracterizados os elementos do erro de tipo, dado que o engano em que 

incorreu o réu foi justificado pelas circunstâncias.Isto posto, julgo 

improcedente a denúncia para absolver REGINALDO SILVA SENA das 

imputações do artigo 213, c/c, 224, “a”, todos do CP, com fundamento no 

artigo 386, VI, do CPP.Considerando que foram dois os denunciados 

originariamente sendo o outro corréu EUGÊNIO SILVA DE LIMA, e 

considerando a peculiaridade do caso, que sinaliza as mesmas 

circunstâncias de fato para aquele acusado, que está respondendo nos 

autos código 51749. Determino a extração integral de cópia dos presentes 

autos a partir das fls. 188, para serem juntados àqueles, a título de prova 

emprestada, após, vistas ao MP e após conclusos para apreciação de 

absolvição sumária (CPP 397).Sem prejuízo disso, conforme o cenário 

apurado revogo a prisão preventiva do acusado EUGÊNIO SILVA DE LIMA, 

devendo ser recolhido o mandado de prisão, dado que, decerto terá 

incorrido em erro de tipo da mesma forma que no presente caso.PRIC.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Isadora Maria de Souza 

Brito, digitei.

Canarana, 08 de novembro de 2018

Maria Amelia Dedone Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57638 Nr: 2755-68.2016.811.0029

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Alves Daufenback - 

OAB:325.47/SP, RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - OAB:349410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A MT

 Vistos.

Trata-se de ação de exibição de documentos em caráter de tutela 

antecipada antecedente, em que Eliane Lopes dos Santos move em face 

de Banco Bradesco S/A, já qualificados no encarte processual.

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da requerente 

veiculando pedido de desistência da demanda (fl. 112).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo do exequente, não 

sendo o caso sequer de concordância do devedor, a medida que se impõe 

é o seu acolhimento, consoante o art. 775 do Código de Processo Civil .

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGO por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o 

pedido de desistência formulado pela parte exequente e, por conseguinte, 

EXTINGUO o processo sem a análise do mérito da execução, nos termos 

do artigo 775 e 485, VIII do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17484 Nr: 706-35.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Antônio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741 MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 Vistos,

1. Paulo Antônio, qualificado nos autos, foi condenada à pena privativa de 

liberdade de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento 

de 412 (quatrocentos e doze) dias-multa.

2. Ás fls. 356, foi acostada aos autos a certidão do Sr. (a). Gestor (a) 

Judiciário (a), dando se vistas dos autos ao Ministério Público para que 

este se manifeste sobre eventual cumprimento da pena imposta.

3. Instado a manifestar-se, o Nobre representante do Ministério Público 

pugnou pela decretação da extinção da pena infligida ao penitente Paulo 

Antônio, ante o parcial cumprimento, com requerimento de elaboração de 

cálculo atualizado da multa.

4. Diante do exposto e em consonância com a manifestação do Ministério 

Público de fls.357/358, DECLARO EXTINTO A PUNILIBIDADE do 

recuperando Paulo Antônio.

 5. Considerando que o recuperando não cumpriu com o pagamento 

integral de multa imposta, proceda-se o cálculo atualizado da pena de 

multa.

6. Após, intime-se o recuperando para que no prazo de 10 (dez) dias, 

efetue o pagamento/cumprimento integral da pena de multa imposta.

7. Em caso de não cumprimento, o que deverá ser certificado pela 

escrivania, remeta-se a cópia dos autos à Procuradoria Geral do Estado 

para inscrição do débito atualizado na dívida ativa.

8. Intime-se. Cumpra-se.

9. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57419 Nr: 2643-02.2016.811.0029

 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: DI DOMÊNICO DIEHL & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULISSE ADRIANA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20.109-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhennifer Thais de Souza 

Alves - OAB:22184-O - MT

 Vistos e etc...

Considerando que o requerente concordou com o pedido do requerido, 

defiro o pedido de depósito de 30 % do valor devido, devendo o restante 

ser pago em 06 parcelas, devendo os valores ser depositados na conta 

informada nas fls. 62.

Aguarde em cartório até o transcurso do prazo de parcelamento.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e arquive-se por presunção de 

quitação.

Ciência as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15670 Nr: 1374-40.2007.811.0029

 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: Joaquim Ladislau

 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...

Processo em ordem e sem diligências pendentes.

Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64525 Nr: 3572-98.2017.811.0029

 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: RADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO ROSA MARTINS - 

OAB:OAB/GO 15.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MARTINS RIBEIRO - 

OAB:OAB/GO 17.422, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 97 e para tanto, determino a intimação das partes 

para que se manifestem acerca da produção de provas.

Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54094 Nr: 754-13.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Ladislau

 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...

Processo em ordem e sem diligências pendentes.

Arquive-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22880 Nr: 685-88.2010.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erlei Sippert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos.

 Intime-se o requerido para que manifeste-se acerca da desistência de 

prova pericial e do pedido de homologação de cálculo, conforme abordado 

às fls. 329/332.

Em seguida, retornem os autos.

Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60626 Nr: 1375-73.2017.811.0029

 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: TMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, a fim de reconhecer e dissolver a união estável existente entre as 

partes, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.Ademais, determino o 

rateio sobre o patrimônio adquirido durante a constância da união estável, 

consistente em bens móveis e imóveis elencados na fundamentação, 

cabendo a cada parte o percentual de 50% (cinquenta por cento), nos 

termos do art. 5°, da Lei 9.278/96 e art. 1.725 do Código Civil, devendo os 

valores dos bens partilhados serem apurados em liquidação de 

sentença.Considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condeno 

o réu ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e despesas 

processuais e a autora na mesma verba no remanescente de 30% (trinta 

por cento), devendo a exigibilidade da verba da requerente ficar suspensa 

ante a incidência do art. 98, §3º do CPC.Em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, com a mesma observância dos postulados 

acima, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação 

(art. 85, §2, CPC)Ante a ausência do requerido em audiência conciliatória 

(fl. 72), o condeno em multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, 

conforme previsão do art. 334, §8º, CPC.Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41287 Nr: 51-87.2013.811.0029

 AÇÃO: Anulação e Substituição de Títulos ao Portador->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  C o n t e n c i o s 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: Geraldo Roiden

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Canarana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Sávio de Souza - 

OAB: 18.772 MT, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:8208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Municipal - OAB:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença em que Geraldo Roiden move em 

face do Município de Canarana, pugnando pelo pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais.

 Devidamente intimado, o executado concordou com os cálculos 

apresentados, conforme se infere a petição de fl. 153.

Assim sendo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às 

fl. 148/v°, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se a devida requisição de pagamento à Procuradoria do Município 

de Canarana, conforme preconiza o artigo 535, §3º, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, ficando este condicionado ao 

cumprimento do Provimento 68/2018 - CNJ.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16388 Nr: 2082-90.2007.811.0029

 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: Teresa Gomes Rodrigues Freitas

 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.

 Vislumbro inexistir pedido a ser analisado, motivo pelo qual determino o 

ARQUIVAMENTO dos autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67425 Nr: 1826-64.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMILSON BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato 

c.c partilha de bens em que Maria Helena Marques da Silva move em face 

Valdemilson Barbosa da Silva.

 Com a inicial, vieram documentos (fls. 09/17).

 Em sede de contestação, o requerido pugnou preliminarmente, pelo 

indeferimento da petição inicial diante da conclusão ilógica, bem como, 

alegou incompatibilidade de pedidos. No mérito, pugnou pela improcedência 

da ação (fls. 23/33).

Em réplica, a requerente rebateu os argumentos apresentados, conforme 

se infere às fls. 45/51.

É o relatório. Decido.

 Na exordial, a requerente afirma ter convivido em união estável com o 

requerido por sete anos, bem como, terem contraído matrimônio em 

01/09/2014 e em razão da separação de fato do casal, pugnou pela 

homologação do divórcio litigioso e partilha de bens.

Apesar de haver divergência entre os fundamentos e os pedidos, ressalto 

o princípio da fungibilidade, bem como, afasto a preliminar de inépcia da 

inicial.

 No mais, determino o prosseguimento do feito.

 Intimem-se as partes, por Dje, para especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41855 Nr: 700-52.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Borges da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608

 Vistos, etc.

1. MAURO BORGES DA SILVA, qualificado nos autos, foi condenado à 

pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, a qual foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais 

sejam: prestação pecuniária e multa equivalente a 01 (um) salário mínimo.
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2. Ás fls. 77/85 e 87/89, foi acostado aos autos comprovantes dos 

depósitos, cumprindo integralmente a pena que lhe fora imposta.

3. Instado a manifestar-se, o Nobre representante do Ministério Público 

pugnou pela decretação da extinção da pena infligida ao penitente, ante o 

seu total cumprimento.

4. Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial de fls. 

108, com fulcro no artigo 109 da Lei de Execuções Penais, DECLARO 

EXTINTO A PUNILIBIDADE do recuperando MAURO BORGES DA SILVA 

pelo CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA.

 5. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas 

e anotações de estilo.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50539 Nr: 2047-52.2015.811.0029

 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: F. F. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA EPP, 

FERNANDO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, EDINAMARTA PEREIRA DE 

ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16308-A, Samuel da Silva Ribeiro - OAB:15.689/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 411, determinando a expedição de alvará para 

levantamento de valores depositados em conta judicial.

Observe-se a conta indicada à fl. 411.

 Cumpridas as providências, ao arquivo, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28406 Nr: 2280-88.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Henrique Paro Júnior, Angêlo Cesar Paro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macário de Mello Neto, Patrícia Mocaiber 

Peralva de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Barbaroto Paro - 

OAB:121227/SP, Noêmia Mateussi Justo - OAB:67.029/SP, Thyrso 

de Carvalho Júnior - OAB:OAB/SP 70.057

 Assim sendo, do Código Civil, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de 

pré-executividade apresentada às fls. 294/300, ante a não configuração 

de prescrição, nos termos do art. 205, do Código Civil. Por fim, DEFIRO o 

pedido de fl. 308, a fim de ser expedido mandado de penhora do imóvel 

indicado, conforme decisão de fl. 291. DEFIRO o pedido de prioridade de 

tramitação apresentado à fl. 318, nos termos do art. 1.048, inciso I, CPC e 

art. 71, da Lei n° 10.741/2003. Para tanto, DETERMINO à secretaria, as 

providências necessárias. No mais, DEIXO DE CONDENAR o excipiente à 

sanção do art. 774, inciso II, CPC, por vislumbrar inexistente qualquer ato 

atentatório à dignidade da justiça. Expeça-se o necessário. Intimem-se por 

Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21927 Nr: 2648-68.2009.811.0029

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdOGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

 Nos termos do item “1”, do acordo juntado às fls. 376/378, determino à 

secretaria, a expedição de alvará.

Observe-se a conta informada à fl. 391.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45694 Nr: 1772-40.2014.811.0029

 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: Ines Piccinin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação do requerido para que, no prazo de quinze dias, 

implante o benefício previdenciário à requerente, conforme indicado em 

sentença.

Nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, fixo a pena de multa, no importe 

a R$50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso.

Em seguida, intime-se a parte autora, por Dje, para manifestação.

 Intimem. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50897 Nr: 2218-09.2015.811.0029

 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: ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA

 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:

 Ante o exposto, comprovado nos autos o vínculo familiar do requerente, e 

sendo este herdeiro da falecida, HOMOLOGO a habilitação formulada às 

fls. 124/136, devendo à secretaria fazer as anotações devidas, inclusive, 

na contracapa dos autos. Presentes os pressupostos, DEFIRO ao autor os 

benefícios da gratuidade da justiça, concedendo-lhe as isenções 

previstas na Lei n.º 1.060/50. Poderá, entretanto, este juízo, revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado.No mais, certifique-se a 

secretaria quanto à tempestividade da apelação, bem como das 

contrarrazões apresentadas.Estando tempestivo o recurso, RECEBO o 

recurso de apelação em duplo efeito, nos termos do art. 1012, CPC e 

determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal de 1ª 

Região.No entanto, estando intempestivo o recurso, NEGO-LHE 

seguimento e determino o arquivamento provisório dos autos.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 69554 Nr: 3358-73.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERTTON CEZARIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos,

1. Designo audiência de Instrução para o dia 04 de dezembro de 218, às 

11h00min(MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas de ambas 

as partes, que deverão serem intimadas pessoalmente para 

comparecimento na aludida solenidade.

2. Intimem-se, expedindo-se o necessário, e atente o Sr. Gestor Judiciário, 

que se houver testemunhas/réu residentes em outras Comarcas, as 

mesmas deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18955 Nr: 2173-49.2008.811.0029
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Dellosbel, LUCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741 MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, Paulo Ricardo Rodrigues - 

OAB:13.503/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT, 

Vinicius Eduardo Lima Pires de Miranda - OAB:16.708/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)Exequente(s) 

na pessoa de seu Procurador Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, para 

nos termos da r. decisão prolatada em 07/11/2018, cumpra as 

determinações exaradas na decisão prolatada em 16/05/2016, a seguir 

transcrita: ( ... ) 6. Diante do exposto HOMOLOGO o laudo pericial contábil 

em comento, e determino que o regular prosseguimento do feito. 7. 

Intime-se a parte exequente para que no prazo de 10 (dez) efetue o 

pagamento dos honorários periciais na forma estabelecida na r. decisão 

de fls. 189/191. Com a vinculação dos valores aos autos proceda-se com 

sua transferência na forma requerida pelo expert, na conta informada nos 

autos (fls.341), transmitindo via malote digital o alvará de liberação para o 

Sistema de depósitos Judiciais. 8. Em não havendo recurso voluntário 

pelas partes determino a intimação da parte executada para que efetue o 

pagamento espontâneo do débito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa de 10 (dez) por cento. 9. Transcorrido o prazo assinalado com ou 

sem o pagamento do débito, o que deverá ser certificado, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-06.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDA FERREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 09 de novembro de 2018. Janete 

Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64960 Nr: 933-30.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio de Oliveira, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18679 Nr: 1353-79.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara do Carmo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36259 Nr: 2967-51.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Paula R. Miranda Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 70365 Nr: 538-04.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Jopejo Ltda, JOSE MURA, MARIA 

ZERBETTO MURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Biral de Freitas - 

OAB:12678/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

executado para, no prazo legal, manifestar-se acerca da petição retro 

(ref. 36), devendo comprovar nos autos a propriedade do imóvel ofertado 

a penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10949 Nr: 1558-16.2004.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agricola S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Foellmer Backer, Helio Bremm, Elenir 

Salete Rabaioli Stein, Vilson Kaufmann, Alvaro Martinho Walker, Reneu 

Backes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno dos Reis 

Moreira - OAB:5767, Judson Gomes da Silva Bastos - OAB:8857, 
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Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristiane Novakoski 

- OAB:40002/PR, Santino Ruchinski - OAB:OAB/MT/ 9.702-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para comparecer em cartório para retirar a certidão requerida, 

devendo proceder conforme determinação de fl. 233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72420 Nr: 1237-92.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toshie Wada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados 

bancários (números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 108319 Nr: 3279-12.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Neto Flores Oliveira, JEVANILSON 

DE SOUZA MOARAIS, GILBERTO GONÇALVES SAMPAIO, VELCI 

FERREIRA DOS SANTOS, JOSÉ DOS SANTOS MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:MT22267/A

 Vistos, etc.

 I. Designo a audiência de oitiva da(s) testemunha(s) para o dia 31 de 

janeiro de 2019, às 14h00min.

II. Intime/requisite a testemunha para comparecer à audiência designada.

III. Informe ao Juízo Deprecante, solicitando a intimação dos denunciados e 

advogados para comparecerem ao ato.

IV. Notifique-se o Ministério Público.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001117-27.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

STEFHANY EVHERLYN PERES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

Intimação de Decisão.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001067-98.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTHON JHONY YOSHIDA (RÉU)

ELTHON JHONY YOSHIDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001067-98.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que, expedida notificação 

extrajudicial ao demandado, não foi entregue em razão de ter o requerido 

mudado. Outrossim, observa-se que o advogado Mauro Paulo Galera Mari 

não possui poderes para representar a parte autora, já que não foi 

acostado ao feito a pertinente procuração ou substabelecimento para tal 

finalidade. Conclusão. Desse modo, intime-se a parte autora, por 

intermédio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos comprovação de entrega da notificação extrajudicial. No mesmo 

prazo, deverá providenciar a regularização da representação processual, 

saneando o vício apontado, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Suprida a finalidade de item II, volvam-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001143-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO (REQUERIDO)

CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO (REQUERIDO)

CARLOS SILVA BATISTA (REQUERIDO)

HELIO SILVA PARENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001143-25.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Cumpra-se na forma 

deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a cópia como mandado. II. 

Cumprida, proceda-se à sua devolução ao douto Juízo Deprecante, com 

as homenagens de estilo, baixas e anotações necessárias. III. Caso a 

diligência resulte infrutífera, por razões diversas, independentemente de 

novo despacho, providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou 

competente, observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações 

e comunicações necessárias. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarro dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33829 Nr: 2649-05.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chapada Holistica Hotel Ltda

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CHAPADA HOLISTICA HOTEL LTDA, 

CNPJ: 05805132000104. 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$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de @Prazo, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de @Penalidade.

 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, EDGAR JOSE DE 

OLIVEIRA, digitei.

Chapada dos Guimarães, 09 de novembro de 2018

Edithe Benedita de Siqueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102041 Nr: 500-84.2018.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciliano Pereira do Nascimento da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias cumprir a decisão do dia 10/5/2018, comprovando o 

recolhimento e custas e taxas judiciárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97147 Nr: 4515-33.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Zampieri Filho, Marcos Antonio Mendes 

de Souza, Maria Aparecida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:16.424-A/MS, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando novamente o advogado o advogado da da 

parte autora, informado na petição juntada em 14/11/2017, 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.: 102121 Nr: 547-58.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queila Xavier de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o para baixa e devolução ao Juízo 

Deprecante, nos termos do art. 393 da CNGC, tendo em vista que o 

advogado da requerente, foi intimado para recolher as custas de diligência 

ao Oficial de Justiça, pela imprensa conforme publicação do dia: 15/5/2018 

e até a presente data não se manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75114 Nr: 2456-43.2015.811.0024

 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: Gonçalina Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelcio de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o à expedição de documentos 

intimando o requerente pessoalmente, pelo correio para no prazo de 05 

dias manifestar interesse no prosseguimento dos autos, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC), nos termos 

do art. 1206. § 4.º da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78167 Nr: 431-23.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander Banespa s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ANDERSON LÚCIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo para a advogada do requerente 

manifestar nos autos conforme intimação pela imprensa publicado no dia 

02/4/2018. Assim, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o à expedição de documentos 

intimando o requerente pessoalmente, pelo correio para no prazo de 05 

dias manifestar interesse no prosseguimento dos autos, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC), nos termos 

do art. 1206. § 4.º da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102339 Nr: 657-57.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo De Araujo Costa Tumiati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malai Manso Hotel Resort

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alexandre França 

Mothé - OAB:OAB/RJ 96093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o para baixa e devolução ao Juízo 

Deprecante, nos termos do art. 393 da CNGC, tendo em vista que o 

advogado da requerente, foi intimado para recolher as custas de diligência 

ao Oficial de Justiça, pela imprensa conforme publicação do dia: 03/4/2018 

e até a presente data não se manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104176 Nr: 1516-73.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - BANRISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza e Pires Ltda, Claudio Afonso Dias da 

Motta., Carlos Alberto Neves de Souza, Ayrton Dias da Mota, Maridalva 

Sandim de Almeida da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMINA VIZENTIN DOMINGUES - 

OAB:133338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o para baixa e devolução ao Juízo 

Deprecante, nos termos do art. 393 da CNGC, tendo em vista que o 

advogado da requerente, foi intimado para manifestar quanto a certidão do 

oficial de justiça), pela imprensa conforme publicação do dia: 21/6/2018 e 

até a presente data não se manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67683 Nr: 3081-14.2014.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shell Brasil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir de Campos Martins, Francisco Carlos 

Faria Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o para baixa e devolução ao Juízo 

Deprecante, nos termos do art. 393 da CNGC, tendo em vista que o 

advogado da requerente, foi intimado para recolher o valor dos honorários 

do perito nomeado, pela imprensa conforme publicação do dia: 29/8/2018 e 

até a presente data não se manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79800 Nr: 1095-54.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES COELHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070
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 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 de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99941 Nr: 5808-38.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO- CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Machado da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13340, PAULO GEON MORAES DA SILVA - 

OAB:18348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, nos seguintes termos: "Certifico que de posse da 

respeitável Carta Precatória, servindo de mandado, em diligências no 

Município de Nova Brasilândia/MT e estrada sentido Planalto da Serra/MT, 

realizei várias buscas de informação sobre a propriedade do executado. 

Estive em cartórios, corretores de imóveis, e também indaguei moradores 

antigos do Município de Nova Brasilândia, mas não obtive êxito, sendo que 

o executado é pessoa desconhecida na região. Na zona rural de Nova 

Brasilândia estrada para Planalto da Serra, existe uma ponte sobre o rio 

conhecido com “Fica Faca”, porém, não consegui informações em relação 

ao executado. Como na Matrícula não consta coordenadas de GPS, 

Georreferenciamento, não localizei a área a ser penhorada e avaliada. 

Assim, de modo a cumprir a decisão judicial, este oficial necessita da 

localização exata da área a ser penhorada e avaliada, podendo ser 

solicitado ao INTERMAT (Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso), 

certidão de Localização da área constante na matrícula. Desta forma, 

tendo em vista a não localização da área objeto do mandado, devolvo o 

presente para as providências de praxe"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103652 Nr: 1314-96.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinéia Dias Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, Hospital Geral Universitario de Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 2ª 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.Intime-se a parte autora.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85190 Nr: 3421-84.2016.811.0024

 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: Karla Patrícia Peixoto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:OAB/MT 12.333

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os autos, para que a parte requerida, 

manifeste-se à respeito da proposta de honorários periciais juntada ao 

feito (ref.38).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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)

 

Intimação da parte recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, trazer 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-29.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VAZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 06/12/2018, às 13h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 12 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001218-12.2018.8.11.0009

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:

OSCAR NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001218-12.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: TEMISTOCLES NUNES DA SILVA 

SOBRINHO, OSCAR NUNES DA SILVA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no 

Decreto- Lei 911/69, tendo como objeto o bem descrito e caracterizado na 

exordial. Aduz a parte autora, em síntese, ter a parte requerida firmado 

contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária para 

aquisição de determinado bem, cujo débito em aberto consta atualizado no 

representativo da dívida vencida e vincenda, com acréscimo dos 

encargos moratórios contratuais sobre o vencido, alienando-o 

fiduciariamente ao(à) requerente. Porém, afirma estar ele(a) inadimplente e 

constituído em mora, conforme documentos acostados à inicial. Assim, 

requer, liminarmente, seja determinada a apreensão do bem acompanhado 

dos documentos de porte obrigatório e de transferência que se encontra 

em poder do(a) demandado(a), entregando-o a um dos patronos do(a) 

demandante ou a quem indicarem. II - FUNDAMENTAÇÃO A presente ação 
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foi devidamente instruída com o contrato de alienação fiduciária em 

garantia de bens móveis, a notificação extrajudicial e/ou o protesto. Desta 

forma, resta demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária 

em garantia de bens móveis em que a parte requerida, como garantia da 

obrigação assumida, entregou ao(à) requerente a propriedade do bem 

descrito e caracterizado na inicial. De igual modo, verifica-se o 

inadimplemento, por parte daquele(a), e a comprovação da mora por meio 

de entrega da notificação extrajudicial. Entanto, a consolidação da 

propriedade do bem não pode se dar livre de ônus, vale dizer, sem a 

incidência de tributos, multas, diárias de pátio e outros encargos similares. 

Não se desconhece a dicção do parágrafo único, do art. 1.368-B, do 

Código Civil, incluído pela Lei 13.043/14, que, em princípio, autoriza aquela 

prerrogativa (liberação do bem livre de ônus). É que, por se tratar de 

questões tributárias, ou seja, a incidência de Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores (IPVA) e de taxas pelas diárias de pátio e outros 

encargos similares, incidente a Lei 5.172/66 que, em seu art. 108, 

determina a observância estrita à lei expressa e, somente na ausência, a 

utilização da analogia, da equidade e dos princípios gerais de direito 

tributário e direito público: “Art. 108. Na ausência de disposição expressa, 

a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará 

sucessivamente, na ordem indicada: I - a analogia; II - os princípios gerais 

de direito tributário; III - os princípios gerais de direito público; IV - a 

eqüidade.” No particular, a Lei Estadual 7.301/00, que institui o Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá outras 

providências, estabelece em seu art. 9º c.c. o art. 10, incisos I e II, que o 

contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo, sendo solidariamente 

responsáveis pelas obrigações principais e acessórias o devedor 

fiduciário e o arrendatário: “Art. 9º Contribuinte do imposto é o proprietário 

do veículo.” “Art. 10 São solidariamente responsáveis pelas obrigações 

principal e acessórias: I - o devedor fiduciário, no caso de alienação 

fiduciária em garantia; II - o arrendatário, no caso de arrendamento 

mercantil.” Assim, muito embora o parágrafo único, do art. 1.368-B, do 

Código Civil autorize aquela liberação graciosa, a lei tributária dispõe de 

forma diversa, impondo ao proprietário, ainda que resolúvel, a condição de 

contribuinte do imposto, não podendo a lei civil definir os respectivos 

efeitos tributários, na determinação do art. 109 do Código Tributário 

Nacional: “Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 

pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, 

conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 

tributários.” Quanto às multas referente a eventuais infrações de trânsito, 

estas são devidas pelo infrator, na forma do art. 161 do Código de 

Trânsito Brasileiro: “Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância 

de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das 

resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e 

medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições 

previstas no Capítulo XIX.” Mas, para licenciar o veículo, deverá o 

proprietário - no caso a parte autora -, quitar todos os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, independentemente 

da responsabilidade pelas infrações cometidas, na exata disposição do § 

2º, do art. 131, da Lei 9.503/97: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º 

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas.” Alfim, salienta-se que estes débitos, caso 

incidentes, poderão ser cobrados em ação regressiva contra o devedor 

fiduciário. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO LIMINARMENTE a 

busca e apreensão do bem acima citado no endereço constante na 

exordial, eis que preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão, conforme estabelece o art. 3° do Decreto-Lei 911/69, 

expedindo-se o competente mandado, a fim de que o bem e seus 

respectivos documentos sejam depositados em mãos das pessoas 

indicadas pela parte autora, mediante auto circunstanciado contendo as 

especificações do estado do bem móvel, o qual deverá permanecer nesta 

Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido 

pague a dívida pendente; b) INDEFIRO o pedido para expedição de ofícios 

ao DETRAN para retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto 

ao Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, eis que tais 

obrigações envolvendo o veículo são ônus das partes, na forma do art. 

108 do CTN, dos arts. 9º e 10 da Lei Estadual 7.301/00 e art. 131, § 2º, do 

CTB. c) INDEFIRO o pedido para expedição de ofício à Secretaria da 

Fazenda Estadual, informando a transferência da propriedade, para que 

se abstenha de cobrar o IPVA, tendo em vista que a lei tributária impõe ao 

proprietário, ainda que de forma resolúvel, a condição de contribuinte do 

imposto. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Com fundamento no art. 537 do NCPC, 

fixo multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), para a hipótese de descumprimento da ordem judicial para 

a entrega do bem e de seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei 911/69). CITE-SE o(a) requerido(a) para, querendo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

execução da liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69), sob pena de consolidar-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-Lei 911/69), e/ou apresentar resposta, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se da execução da medida ora 

concedida, constando no mandado a advertência do artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda-se às diligências em conformidade com 

o art. 212, do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 08 de novembro 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)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”. COLÍDER, 12 de novembro de 2018. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001912-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO MACHADO SILVA (TESTEMUNHA)

REGIANE APARECIDA ESSER SZIMANSKI (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001912-78.2018.8.11.0009. Vistos. Designo audiência de instrução para 

oitiva das testemunhas da parte embargante REGIANE APARECIDA ESSER 

SZIMANSKI e ANTÔNIO MACHADO DA SILVA, para o DIA 11 DE ABRIL DE 

2019, às 15H. Ausente eventual documento, solicite a complementação 

junto à origem. Intimem-se as testemunhas. Comunique-se o Juízo 

deprecante. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 8 de novembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001912-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELOI DOMINGOS BACHINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO MACHADO SILVA (TESTEMUNHA)

REGIANE APARECIDA ESSER SZIMANSKI (TESTEMUNHA)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte Embargante, Drª. 

ELISÂNGELA PERAL DA SILVA, de que foi designado o dia 11 DE ABRIL 

DE 2019, ÀS 15H, para realização de audiência oitiva de suas 

testemunhas, na sala de audiências da 1ª Vara da Comarca de Colider/MT, 

conforme determinação de id. 16407863 constante nos autos, devendo 

comparecer ACOMPANHADO de seu constituinte, com incumbência de 

sua comunicação, bem como, sua INTIMAÇÃO para que no prazo de 5 

(cinco) dias, promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do 

senhor Oficial de Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano", e necessidade de depósito de 02 (duas) diligências, 

em razão das testemunhas residirem em endereços distintos Colider/MT, 

12 de novembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44266 Nr: 3083-73.2007.811.0009

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES FERREIRA, NILZA ADAMI LELIS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, Vilma 

Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araújo Barbosa 

- OAB:MT/ 9.847, João Batista Ferreira - OAB:98.479, Nelson Feitosa 

- OAB:3839/MT

 Vistos.

 Deixo, por ora, de analisar os pedidos da parte exequente de fls. 

1006/1008.

É que consoante certidão de fl. 970, verifica-se que a petição inicial não 

atendeu ao disposto no art. 292 do Novo Código de Processo Civil, pois 

que a parte autora não atribuiu valor à causa, sendo que no processo de 

conhecimento, Código 23502, não houve concessão da gratuidade da 

justiça e, por ocasião da tramitação do processo, o r. Juízo não constatou 

a irregularidade, nem mesmo quando da prolação da sentença.

Assim, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para conferir 

valor à causa, devendo corresponder ao proveito econômico esperado e 

já obtido, qual seja, R$ 4.309.974,92 (quatro milhões, trezentos e nove mil, 

novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) e 

honorários advocatícios de R$ 1.185.243,10 (um milhão, cento e oitenta e 

cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e dez centavos), consoante 

alvarás eletrônicos de fls. 782 e 783, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará na correção e arbitramento de ofício do valor da causa, nos 

termos do art. 292, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Do contrário, com a atribuição ao valor da causa, remetam-se os autos à 

Contadoria para o cálculo das custas e taxas judiciais pendentes, 

certificando-se.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de 

levantamento de valores.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88385 Nr: 1617-97.2014.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELI ALIBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para o fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento de 

indenização por invalidez permanente no valor de R$ 337,50 (trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), devendo o valor ser acrescido 

de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento danoso, mais 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e, com 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto 

no art. 487, inciso I, do NCPC.”IV - DISPOSIÇÕES FINAISPermanecem 

intactos os demais termos da sentença proferida no presente feito. 

Publique-se e retifique-se o registro da sentença declarada, anotando-se. 

Cumpra-se no que couber a sentença anterior, expedindo-se o 

necessário.Outrossim, nos termos do art. 1.010, § 3°, do NCPC, este Juízo 

não possui c ompetência para analisar os requisitos de admissibilidade do 

recurso de apelação.Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões, e, após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-SE os autos à Instância Superior, cumprindo-se as 

formalidades dos §§ 1º a 3º do aludido dispositivo legal.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 112080 Nr: 1749-18.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, MUNICÍPIO DE 

NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MT/ 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, SILVIO DA SILVA - OAB:3685-A/MT

 Vistos.

DEFIRO a justificativa da testemunha Lidemar Pedro Balbinot diante do 

atestado médico trazido, pelo que DETERMINO sua juntada.

DEFIRO o pedido da advogada da parte autora e concedo-lhe o prazo de 

05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento.

Aguarde-se o prazo para juntada do substabelecimento, e, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, cumprido o ato deprecado, devolva-se a 

presente missiva ao Juízo de origem com nossas homenagens e cautelas 

de estilo.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001826-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA ZILA PALHARES FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001826-10.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

MAYARA ZILA PALHARES FELICIANO DA SILVA REQUERIDO: 

BRADESCO SEGUROS S/A, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que, a 

petição inicial não atendeu o requisito do artigo 319 do CPC, visto que se 

encontra endereçada a Comarca de Sinop. Art. 319. A petição inicial 
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indicará: I - o juízo a que é dirigida; Dessa forma, INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sanando a irregularidade acima apontada, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001860-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001860-82.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JOAO DE 

OLIVEIRA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Cuida-se de uma ação de Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais. Ocorre que, conforme a petição 

de ID: 15975110, ao ajuizar a presente demanda, houve um equívoco ao 

inserir a Vara competente. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora. Considerando que o feito foi distribuído de forma 

errônea, eis que a petição inicial é dirigida ao Juizado Cível da Comarca de 

Colider/MT. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por João De Oliveira, em 

face de Bv Financeira S/A Crédito Financiamentos e Investimento, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Sem custas. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001551-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001551-61.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

PEREIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Compulsando os autos, em que pese na inicial o autor ter 

requerido aposentadoria por idade híbrida, verifica-se que não consta o 

requerimento do benefício na via administrativa. Dessa forma, INTIME-SE a 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

do NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001345-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI AMANCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001345-47.2018.8.11.0009. AUTOR(A): IRACI 

AMANCIO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Apesar da parte autora relatar que a autarquia requerida 

realizou o protocolo do pedido de aposentadoria por idade urbana de 

forma equivoca, não existe nenhum impedimento para que se postule um 

novo requerimento na via administrativa com intuito de auferir o auxílio 

desejado. 1 – Sendo assim, compulsando os autos, verifica-se que não foi 

apresentado comprovação de requerimento administrativo (aposentadoria 

por idade urbana) nos autos do processo e, conforme determinação no 

Recurso extraordinário n. 631240 do Supremo Tribunal Federal, 

DETERMINO a SUSPENSÃO DO FEITO pelo prazo de 30 dias para 

apresentação de requerimento administrativo junto ao requerido, sob pena 

de extinção do feito. 2 - Caso seja apresentado o requerimento no prazo 

acima determinado, independente de novo despacho, DETERMINO o 

sobrestamento do feito no prazo de 90 dias, nos termos das regras de 

transição do referido Recurso Extraordinário. 3 - Com o transcurso do 

prazo, INTIME-SE a parte autora para que informe nos autos o deferimento, 

ou não, pela via administrativa do benefício em voga, no prazo de 10 (dez) 

dias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001675-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001675-44.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DIEGO 

ROBSON BOTAN REQUERIDO: SANDRA APARECIDA RAMOS Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que não constam cópias do acordo 

entabulado entre as partes, mencionado na exordial. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sanando as irregularidades 

acima apontadas, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001808-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA FERNANDA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHEYSON THIAGO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001808-86.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MAYARA FERNANDA BRAGA EXECUTADO: DHEYSON THIAGO PEREIRA 

DA SILVA Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o 

demonstrativo de cálculo anexado na inicial, corresponde às parcelas 

referentes aos ritos: prisional e expropriatório, ficando diverso do 

pleiteado na exordial. Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a 

inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001893-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. N. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. (RÉU)
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Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001893-72.2018.8.11.0009. AUTOR(A): CINDY 

CRISTHIANE NUNES DA SILVA RÉU: INSS Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que não consta a comprovação do requerimento na via 

administrativa. Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001811-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA FERNANDA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHEYSON THIAGO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001811-41.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MAYARA FERNANDA BRAGA EXECUTADO: DHEYSON THIAGO PEREIRA 

DA SILVA Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o 

demonstrativo de cálculo anexado na inicial, corresponde às parcelas 

referentes aos ritos: prisional e expropriatório, ficando diverso do 

discriminado na exordial. Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a 

inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001934-39.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001934-39.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA 

DE JESUS RIBEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Compulsando os autos, em que pese haja pedido de 

justiça gratuita, verifica-se que não consta referida declaração de 

hipossuficiência. INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, para que junte 

aos autos a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001323-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GALDINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001323-86.2018.8.11.0009. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS GALDINO Vistos etc. Trata-se de Busca e 

Apreensão movida pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, em face de LUIZ CARLOS GALDINO. Consta na Inicial 

que o executado reside na cidade de Nova Santa Helena-MT, a qual 

pertente a circunscrição da Comarca de Itáuba-MT, foi distribuída a este 

juízo indevidamente, uma vez que o domicílio do réu, em casos como o 

deste autos, em regra, deve ser o local para propositura da ação. Sendo 

assim, considerando a regra de competência disposta nos termos do 

art.46, do CPC/2015 “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real 

sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”, 

DECLINO da competência em favor do juízo da Comarca de Itáuba-MT. 

Após as baixas e cautelas de estilo, REMETAM-SE os autos ao juízo 

competente. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001351-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DENISE STIOHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001351-54.2018.8.11.0009. AUTOR(A): LAIS DENISE 

STIOHES RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 1- 

Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. 2- DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova contido na inicial, com fulcro no artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, em razão da situação de hipossuficiência da parte 

autora em relação à parte requerida. 3 - Diante das especificidades da 

causa, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. 4- CITE-SE o requerido para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, responda ao pedido do requerente, apresentado os 

documentos pretendidos ou provando que não os possui ou não tem a 

obrigação legal de apresentá-los, sob pena de serem presumidos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo requerente na inicial, nos termos do 

artigo 398, do CPC. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no 

que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder-MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001358-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINDO JULIAO SEVERINO DE ALCANTARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001358-46.2018.8.11.0009. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ELINDO JULIAO SEVERINO DE ALCANTARA Vistos etc. Os 

presentes autos versam sobre pedido de ação de busca e apreensão com 

pedido de liminar proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S.A em face de Elindo Juliao Severino De Alcantara. Muito 

Bem. É sabido que, por força do artigo 46 do Código de Processo Civil, a 

competência para o julgamento das lides relativas a direito real sobre bens 

móveis é competente o foro do domicílio do réu, ex vi: “Art. 46. A ação 

fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será 

proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Em análise dos presentes 

autos, constata-se que, o requerido reside no município de Matupá/MT. 

Assim, a ação proposta pelo requerente com o fito de apreender o veículo 

sob a placa (NJJ4142), não incumbe a esta comarca, nessa condição, o 

foro competente para conhecer e julgar a causa é o do domicílio do réu, 

qual seja, Município e Comarca de Matupá/MT, nos termos do caput parte 

do artigo 46 do CPC. Ex positis, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo 

para o julgamento do feito, DECLINO a competência para a novel Comarca 

de Matupá/MT, razão por que DERTERMINO a remessa dos autos ao Juízo 

competente, procedendo-se às baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001536-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RAMOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001536-92.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ANA 

LUCIA RAMOS DE MELO REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA Vistos, etc. 

Cuida-se de uma ação de Obrigação de Não Fazer c/ Danos Morais c/ 

Pedido De Tutela Antecipada. Ocorre que, conforme a petição de ID: 

15176316, ao ajuizar a presente demanda, houve um equívoco ao inserir a 

Vara competente. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o 

feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação pela parte 

autora. Considerando que o feito foi distribuído de forma errônea, eis que 

a petição inicial é dirigida ao Juizado Cível da Comarca de Colider/MT. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por Ana Lucia Ramos de Melo, em 

face de Cab Colider Ltda, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001229-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ELITA RODRIGUES BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001229-41.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ELZA 

ELITA RODRIGUES BITENCOURT REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Execução Provisória da 

Sentença proposta por ELZA ELITA RODRIGUES BITENCOURT objetivando 

o restabelecimento do auxílio doença bem como sua conversão em 

aposentadoria por invalidez. Denota-se que de fato esta demanda não 

merece prosseguir neste Juízo, uma vez que o benefício, ora executado, 

fora fixado nos autos nº 470-07.2012.811.0009 – Código 58848, que 

tramita na Primeira Vara desta Comarca, onde a presente ação também 

deve tramitar. Pois bem, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, o 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a 

causa no primeiro grau de jurisdição. Acerca do tema já se posicionou a 

Jurisprudência pátria. AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 516, CPC. Conforme determina o art. 

516, II, CPC, o cumprimento de sentença deverá ocorrer diante o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. (TJ-MG – AI: 

10000170211486001 MG, Relator:  Jair  Varão,  Data de 

Julgamento:09/08/0017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/08/2017). Logo, o juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca 

encontra-se prevento para processar e julgar as ações, razão pela qual 

DECLINO a competência deste juízo em favor da 1ª Vara Cível desta 

Comarca. Após as baixas e cautelas de estilo, REMETAM-SE os autos ao 

juízo competente. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001611-34.2018.8.11.0009

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:

JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001611-34.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE CARLOS 

VIEIRA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão, 

embasado em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo qual o 

requerente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pretende alcançar 

o bem que se encontra em posse de JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA, em 

decorrência do contrato indicado no ID 15345016, onde se vê a perfeita 

identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como reconhecido no art. 

3º do Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar necessita apenas da 

inadimplência que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento. Nesse ponto, a jurisprudência, com dissidência mínima, 

sufragou o entendimento de que bastará à notificação extrajudicial a 

entrega da correspondência no endereço do devedor, mesmo que não 

recebida por ele pessoalmente. Assim sendo, a antiga discussão acerca 

de ser necessária a notificação pessoal do devedor restou superada, 

atualmente vigendo a presunção juris tantum de que o destinatário tenha 

recebido a correspondência entregue na sua residência. Depois, vale 

registrar que a mora ocorre ex re, pela própria dicção do artigo 2º, § 2º, 

do Decreto-lei nº 911/69, que assim dispõe: “A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Logo, a 

notificação extrajudicial ou, como queiram, o protesto do título não 

constituem propriamente a mora, apenas servindo ao propósito de 

comprová-la, de sorte que se mostra razoável a mera entrega da 

correspondência à residência do destinatário, o qual, inclusive, já estava 

ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das parcelas. Em abono 

ao raciocínio ora desenvolvido, concorre o seguinte julgado: “A retomada 

do bem é da essência da ação de busca e apreensão que, na hipótese 

dos autos, está fundada no artigo 3º, do Decreto-lei nº 911/69, bastando 

para sua procedência a configuração da mora com a notificação 

recepcionada regularmente no endereço do devedor” (Recurso de Agravo 

de Instrumento nº 31619/2003 – Classe II – 15 – Comarca da Capital, Des. 

A. Bitar Filho (Relator), Data do Julgamento: 04/11/2003). “Na 

jurisprudência da Corte para comprovar a mora não é necessário 

intimação pessoal, basta que o aviso por carta seja entregue no endereço 

do devedor, não se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a 

do próprio destinatário” (Processo Resp 676207 / RJ; Recurso Especial 

2004/0097126-6, Relator (a): Ministro Carlos Alberto Menezes Direito 

(1108), Órgão Julgador T3 - Terceira Turma, Data da Publicação/Fonte DJ 

29.08.2005, p. 338). Tal entendimento já restou sumulado no Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro nos seguintes termos: “Súmula nº 55. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DE 

MORA. Na ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária, 

basta a carta dirigida ao devedor com aviso de recebimento entregue no 

endereço constante do contrato, para comprovar a mora, e justificar a 

concessão de liminar. (DJERJ 3.9.2003) Referência RI TJRJ - art. 122 

Uniformização de Jurisprudência nº 08/2001 - Proc. 2001.146.00008, julg. 

24.6.2002” No entanto, essa mesma jurisprudência, na eventualidade de 

não ser possível a entrega da correspondência na residência do 

destinatário, e esgotados os meios de se localizar o paradeiro do autor, 

apregoa a possibilidade de que a intimação ocorra por edital. Vejamos: 

“Possível, na exegese que se dá ao art. 2º, parágrafo 2º, e 3º, do 

Decreto-lei n. 911/69 e ao art. 15, da Lei 9.492/97, a constituição em mora 

do devedor mediante publicação de edital de protesto pelo Cartório 

competente” (Processo Resp 408863 / RS; Recurso Especial 

2002/0010077-5, Relator(a) Ministro Aldir Passarinho Júnior (1110), Órgão 

Julgador: T4 – Quarta Turma, Data da Publicação/Fonte DJ 07.04.2003, p. 

292). Contudo, a intimação ficta pressupõe o paradeiro incerto do 

devedor. Afinal, “se o endereço do devedor é conhecido, a mora baseada 

em protesto que teve por fundamento notificação através de edital 

constitui ilegalidade capaz de gerar a carência da ação” (Recurso de 

Agravo de Instrumento nº 39537/2005 – Classe II – 15 – Comarca de 

Várzea Grande, Dr. Marcelo Souza de Barros (Relator), Data de 

julgamento: 30/11/2005). Então, da confrontação do entendimento 

jurisprudencial colhe-se a certeza inarredável de que, se é prescindível 
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que o próprio devedor receba a notificação, por outro lado, a constituição 

em mora pressupõe que a correspondência seja encaminhada ao seu 

endereço. Porém, volvendo os olhos para o caso judicializado, embora 

haja o envio de notificação da parte devedora, esta restou frustrada, com 

retorno negativo, não sendo recebida no endereço enviado, uma vez que 

a correspondência fora devolvida grafando “AUSENTE” (ID 15345020). 

Ora, tal justificativa indica que a correspondência não chegou 

efetivamente ao endereço da parte devedora. De fato, em casos tais, 

qualquer forma de comunicação pelo correio (se essa efetivamente não 

ocorreu) não possui o mínimo amparo legal. Pelo contrário, a obrigação é 

do comunicante diligenciar para que a correspondência chegue até a 

residência do destinatário. Do mesmo modo, compulsando os autos, 

verifico que não há comprovação sobre o pagamento das custas e taxas 

judiciais. Ex positis, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 

quinze (15) dias, EMENDE a inicial no sentido de comprovar a mora da 

devedora bem como o recolhimento das custas processuais, ex vi do 

artigo 321 do CPC, uma vez que a falha apontada é sanável. CUMPRA-SE, 

servindo a presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001509-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A 

(ADVOGADO(A))

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO(A))

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

(IMPETRADO)

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colíder (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001509-12.2018.8.11.0009. IMPETRANTE: W M 

SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP IMPETRADO: PREGOEIRO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER, MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS 

GERAIS E PARTICIPACOES LTDA Vistos etc. Trata-se de mandado de 

segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por W. 

M. Serviços Ambientais Ltda, devidamente qualificado, contra alegado ato 

ilegal e arbitrário, supostamente praticado pelo Pregoeiro da Prefeitura 

Municipal de Colider e Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações 

Ltda. 1) Em que pesem os diversos documentos juntados pelo impetrante, 

entendo imprescindível ouvir a autoridade tido como coatora. Assim sendo, 

nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009, NOTIFIQUE-SE o 

coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via e as 

cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações. 2) Posterior ao decurso do prazo, sendo as informações 

prestadas ou não, dê-se VISTA ao Ministério Público. 3) Após tudo 

cumprido, venham conclusos os autos para apreciação do pedido de 

liminar. Às providências. Colider/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001722-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MONATO DA SILVA AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001722-18.2018.8.11.0009. AUTOR(A): IRENE 

MONATO DA SILVA AQUINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por IRENE NONATO DA SILVA AQUINO, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante 

do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a 

impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências de 

conciliação, bem como em razão das especificidades da causa e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento, a qual designo para o DIA 25 DE ABRIL DE 2019, ÀS 

13H30MIN. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem 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 dos advogados das partes (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 CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001730-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE BERTO PAQUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001730-92.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

NEIDE BERTO PAQUER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

ajuizada por MARIA NEIDE BERTO PAQUER, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o DIA 25 DE ABRIL DE 2019, ÀS 

14H10MIN. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem 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 dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 
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455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001733-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE RUAS SOARES ZORTEA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001733-47.2018.8.11.0009. AUTOR(A): NEIDE RUAS 

SOARES ZORTEA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

ajuizada por NEIDE RUAS SOARES ZORTEA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o DIA 25 DE ABRIL DE 2019, ÀS 

14H50MIN. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem 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 dos advogados das partes (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 CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001783-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TIMOTEO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001783-73.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JORGE 

TIMOTEO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

ajuizada por JORGE TIMOTEO DOS SANTOS, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o DIA 25 DE ABRIL DE 2019, ÀS 

15H30MIN. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem 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 dos advogados das partes (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 CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001729-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE JESUS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001729-10.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ANA DE 

JESUS ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. 1 - RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. 2 - Pois bem. Trata-se de ação de percepção de benefício 

previdenciário ajuizada por ANA DE JESUS ARAUJO, em face do Instituto 

Nacional Do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, 

por meio da qual postula, em sede de antecipação de tutela, a implantação 

imediata do benefício, uma vez que a parte autora preencheria os 

requisitos para a concessão de aposentadoria por idade híbrida. Nesse 

diapasão, cumpre asseverar que as tutelas provisórias (de urgência e de 

evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. 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. Assim, em que pesem 

as argumentações constantes da 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 recebimento do benefício quanto ao período 

exigido a título de trabalhador rural em regime de economia familiar. O 
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raciocínio ora desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, 

sobre o assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: "Ementa: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E 

URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a 

comprovação de tempo de serviço a lei exige início razoável de prova 

material, complementada por prova testemunhal, conforme prescreve o 

art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª 

Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos autos, comprovado o tempo de 

serviço rural, por início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal, atende-se, assim, aos requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, que regula as condições em que deve ser averbado o 

tempo de serviço. 3. Atendidas as condições exigidas por lei, outra 

solução não há senão reconhecer a aposentadoria por tempo de serviço 

pleiteada pelo autor. 4. Apelação improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. 

FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de 

contribuições, no que tange ao tempo de atividade rural antes do início de 

vigência da Lei 8.213, de 1991, quando não eram elas exigíveis, não se 

faz necessária para fins de Regime Geral de Previdência, justificando-se a 

prova do recolhimento de contribuições para contagem recíproca, ou seja, 

quando se postula benefício no serviço público. Esse foi o entendimento 

do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida 

aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, independentemente 

do recolhimento de contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início 

razoável de prova material não é suficiente para reconhecer tempo de 

serviço de atividade rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a 

prova documental, na imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a 

qualidade de trabalhador rural, mas não prova o período trabalhado. No 

caso dos autos, deve-se proceder à oitiva de testemunha, de maneira que 

comprove o trabalho rural da autora. 4. Agravo de instrumento 

improvido[2]". (negritou-se) Em apanhado, tenho que os documentos 

colacionados aos autos não são suficientes para o convencimento desta 

Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo porque, 

conforme os entendimentos acima colacionados, a prova material, por si 

só, não versa sobre todos os aspectos do benefício pretendido, mas, sim, 

apenas sobre ter exercido por algum tempo o trabalho rural, constituindo, 

dessa forma, apenas um dos requisitos para o recebimento do pretendido 

benefício. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo 

salientar que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os 

autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Saliente-se, uma vez mais, que a presente decisão foi feita sob cognição 

sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a 

necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de 

constatar a certeza do direito invocado. Ademais, no que tange à 

irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando 

do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 3 - Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 25 DE ABRIL DE 

2019, ÁS 16H10MIN. 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. 4 - Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. 5 - Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita, uma vez que neste momento preenchem os requisitos 

autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a 

qualquer tempo. 6 - CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para querendo 

apresentarem 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 dos advogados das partes (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 para audiência designada. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a 

presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001822-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALENI SILVINA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001822-70.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ALENI 

SILVINA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada 

por ALENI SILVINA COSTA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante do ofício circular 

nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade dos 

Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem como 

em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o DIA 02 DE MAIO DE 2019, ÀS 13H30MIN. 

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem 

prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), 

podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as 

partes para querendo apresentarem 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 dos advogados das 

partes (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 para audiência designada. Cumpra-se, servindo 

a presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001683-21.2018.8.11.0009

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:

KAROLAINE CLEMENTINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001683-21.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: KAROLAINE 

CLEMENTINO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 
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apreensão, embasado em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo 

qual o requerente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, pretende 

alcançar o bem que se encontra em posse de KAROLAINE CLEMENTINO 

DA SILVA, em decorrência do contrato indicado no ID 15576008, págs. 

1-4, onde se vê a perfeita identificação da coisa alienada fiduciariamente. 

Como reconhecido no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar 

necessita apenas da inadimplência que poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento. Nesse ponto, a jurisprudência, com 

dissidência mínima, sufragou o entendimento de que bastará à notificação 

extrajudicial a entrega da correspondência no endereço do devedor, 

mesmo que não recebida por ele pessoalmente. Assim sendo, a antiga 

discussão acerca de ser necessária a notificação pessoal do devedor 

restou superada, atualmente vigendo a presunção juris tantum de que o 

destinatário tenha recebido a correspondência entregue na sua 

residência. Depois, vale registrar que a mora ocorre ex re, pela própria 

dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que assim dispõe: “A 

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá 

ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário.” Logo, a notificação extrajudicial ou, como queiram, o protesto 

do título não constituem propriamente a mora, apenas servindo ao 

propósito de comprová-la, de sorte que se mostra razoável a mera 

entrega da correspondência à residência do destinatário, o qual, inclusive, 

já estava ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das parcelas. 

Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorre o seguinte julgado: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO 

DA MORA. PROTESTO. MEIO HÁBIL. EDITAL. VERIFICAÇÃO DA 

REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Em se tratando de alienação 

fiduciária, a demonstração da mora - para ensejar o ajuizamento de ação 

de busca e apreensão - pode ser feita mediante protesto, por carta 

registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, 

ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma 

hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do 

próprio destinatário. Precedentes. 2. O protesto por edital somente é 

cabível quando esgotados todos os meios de localização do devedor, o 

que não pode ser verificado, na espécie, em face do óbice da Súmula 

7/STJ. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (Recurso Especial 

nº 1.655.571/DF (2017/0036898-1), STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 

10.03.2017). (negritei) No entanto, essa mesma jurisprudência, quando 

esgotados todos os meios de se localizar o paradeiro do autor, apregoa a 

possibilidade de que a intimação ocorra por edital. Então, da confrontação 

do entendimento jurisprudencial colhe-se a certeza inarredável de que, se 

é prescindível que o próprio devedor receba a notificação, por outro lado, 

a constituição em mora pressupõe que a correspondência seja 

encaminhada ao seu endereço. Porém, volvendo os olhos para o caso 

judicializado, em que pese o requerente alegar que “constituiu a mora 

do(a) réu (ré) por meio de notificação formalizada por carta registrada 

com aviso de recebimento. Sendo esta válida independente da realização 

ou não pelo Cartório de Títulos e Documentos da Comarca do domicilio do 

devedor (STJ - REsp 1184570/MG - 2ª Seção - Relª Minª Isabel Gallotti - 

Julgamento em 09/05/2012 - Publicação no DJe em 15/05/2012)”, 

verifica-se que a notificação extrajudicial enviada pelo requerido restou 

frustrada, com retorno negativo, não sendo recebida no endereço 

enviado, uma vez que a correspondência fora devolvida grafando 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE” (ID 15576008, Pág. 8). Ora, tal justificativa 

indica que a correspondência não chegou efetivamente ao endereço da 

parte devedora. De fato, em casos tais, qualquer forma de comunicação 

pelo correio (se essa efetivamente não ocorreu) não possui o mínimo 

amparo legal. Pelo contrário, a obrigação é do comunicante diligenciar para 

que a correspondência chegue até a residência do destinatário. Ex positis, 

INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de quinze (15) dias, 

EMENDE a inicial no sentido de comprovar a mora da devedora, ex vi do 

artigo 321 do CPC, uma vez que a falha apontada é sanável. CUMPRA-SE, 

servindo a presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001942-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FAGUNDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001942-16.2018.8.11.0009. REQUERENTE: SILVANA 

FAGUNDES DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Cuida-se de ação previdenciária de 

auxílio-doença com pedido de Tutela Provisória, movida por SILVANA 

FAGUNDES DOS SANTOS, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Compulsando os autos, verifica-se que, a parte autora reside na 

comarca de Nova Guarita/MT, conforme documentos coligidos aos Ids 

16183960, 16183968 e 16183976, de modo que este Juízo não é 

competente para processamento da presente demanda. Pois bem. Em se 

tratando de ação previdenciária movida contra o INSS, o Supremo Tribunal 

Federal sufragou o entendimento, de ser concorrente a competência do 

Juízo Estadual do domicílio do autor, do Juízo Federal com jurisdição sobre 

o seu domicílio e do Juízo Federal da capital do Estado-membro, devendo 

prevalecer a opção exercida pelo segurado (STF, Tribunal Pleno, RE n. 

293.246/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 16-08-2001; Súmula 689 do STF; 

Súmula 08 do TRF). Oportuno ressalvar que, em nenhum momento, o Texto 

Constitucional garante ao segurado a faculdade de aforar feito contra a 

Autarquia Previdenciária Federal em Juízo Estadual diverso daquele de 

seu domicílio, como fez a demandante no caso em tela, haja vista que a 

finalidade da norma contida no artigo 109, § 3º, da CF, que versa a 

competência delegada, é justamente oportunizar e facilitar o acesso do 

segurado à Justiça próximo do local onde vive. O dispositivo 

supramencionado assim dispõe: Art. 109, § 3º - Serão processadas e 

julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. 

Conforme se vê do § 3º do artigo 109 da CF, o segurado, cujo domicílio 

não seja sede de Vara Federal, tem três opções de aforamento da ação 

previdenciária: poderá optar por ajuizá-la perante o Juízo Estadual da 

comarca de seu domicílio, no Juízo Federal com jurisdição sobre o seu 

domicílio ou, ainda, perante Varas Federais da capital do Estado-membro. 

Nesse sentido, vejamos: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURIDADE. 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA. ART. 203 , V , CF/88 . LEI 8.742 /93. AÇÃO PROPOSTA 

PORSEGURADO CONTRA O INSS. ARTIGO 109 , § 3.º , DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL . AÇÃO PROPOSTANA JUSTIÇA ESTADUAL. 

TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO. I. Segundo jurisprudência do STJ e 

desta Corte, é possível a concessão de tutela antecipada, ainda que de 

ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista a natureza 

alimentar do benefício previdenciário e por se encontrarem presentes os 

requisitos específicos do art. 273 do CPC . II. Nas causas que versem 

acerca de matéria previdenciária, cabe ao autor/segurado a escolha entre 

o Juízo Estadual do seu domicílio, o Juízo Federal com jurisdição sobre o 

seu domicílio, ou o Juízo Federal da capital do Estado-membro, devendo 

prevalecer a opção exercida pelo segurado. Nesse sentido: RE 293246, 

Relator Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2004, DJ 

02-04-2004. III. No caso dos autos, optou o autor por ajuizar a ação na 

Comarca de seu domicílio, de modo que não poderia ter o Juízo Federal 

sentenciado o feito, dado que provocado apenas para promover a citação 

do ente público, razão pela qual deve ser anulada a sentença com a 

remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Socorro/PI, para 

processamento e julgamento da causa. IV. Apelação a que se dá 

provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao 

Juízo de origem (Comarca de Socorro/PI), para instrução e julgamento da 

causa. V. Em atenção ao caráter alimentar do direito invocado - somado à 

sua plausibilidade -, bem como ao seu evidente risco de perecimento por 

decurso do tempo, é de se deferir a antecipação dos efeitos da tutela, de 

ofício, devendo o Instituto Nacional do Seguro Social ser intimado para 

proceder à implantação do benefício ora em análise no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da intimação pessoal do ilustre procurador daquela 

Autarquia”....( Data de publicação: 19/03/2013 - TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL 

AC 5704 PI 0005704-47.2006.4.01.4000 (TRF-1) – Grifos meus. No ponto, 

optando o segurado por ajuizar a ação previdenciária perante Juízo 

Estadual, terá de fazê-lo em relação à Comarca que seja de seu domicílio, 

não em outro Juízo Estadual onde não resida, como na hipótese dos autos, 

pois, em relação a esse foro não há competência delegada, uma vez que 
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se tratando de conflito de competência estabelecido entre dois Juízes 

Estaduais, somente um deles detém a delegação da competência federal. 

Vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA. JUÍZO ESTADUAL 

DE MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. 

INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I - Somente possui competência 

federal delegada prevista no artigo 109, § 3º da Constituição Federal para 

o julgamento de ação previdenciária o Juízo Estadual do domicílio do réu, 

quando não seja sede de Vara Federal, em hipótese de competência 

absoluta em relação a qualquer outro juízo estadual. II - Trata-se de 

instituto de caráter estritamente social, tese de há muito referendada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se trata de garantia instituída 

em favor do segurado e que visa garantir o acesso dos segurados à 

justiça, sob pena de subverter, por vias transversas, a regra geral de 

distribuição de competência. III - Agravo de instrumento provido." (AG nº 

2005.03.00.006914-7, TRF - 3ª Região, Nona Turma, Relator Des. Fed. 

Marisa Santos, v.u., j. 27/06/05, DJ 10/08/05) – Grifos meus No caso, não 

se aplica a regra processual civil de prorrogação de competência, nem o 

princípio da perpetuatio jurisdictionis (artigo 43 do CPC/2015), por não se 

tratar de competência relativa, mas, sim, de competência absoluta 

decorrente de norma constitucional (§ 3º do artigo 109 da CF). De outro 

norte, convém esclarecer que a faculdade da parte de optar pelo foro 

onde pretenda ajuizar sua ação (artigo 109, § 3º, da CF/88), tem por 

objetivo beneficiar o segurado, podendo, por isso, propor a demanda 

perante o juízo estadual, perante o juízo federal com jurisdição sobre o 

seu domicílio ou perante as varas federais da capital do Estado membro. 

Nesse sentido, já se posicionou a Suprema Corte, ao proclamar que o 

artigo 109, § 3º, da Constituição Federal vem conferir ao segurado ou 

beneficiário uma faculdade de propor o ajuizamento da ação no foro do 

seu domicílio ou perante as Varas Federais da Capital (STF, RE nº 

223.139-9/RS). Objetiva a norma abrigar o interesse da segurada ou 

beneficiária da Previdência Social, presumidamente hipossuficiente, 

facultando-lhe propor a ação no foro de seu domicílio, permitindo-lhe o 

acesso ao Judiciário de forma menos onerosa, mais fácil ao jurisdicionado, 

diante da desnecessidade de se deslocar para outro município para o fim 

de exercer seu direito postulatório. Destarte, não há incumbência senão 

para o Juízo de Direito do domicílio do autor, sendo os demais Juízos de tal 

esfera (Estadual) absolutamente incompetentes para apreciar o feito 

previdenciário. Por todo o exposto e, em observância ao disposto no art. 

64, §1º do CPC/2015 que preconiza: “A incompetência absoluta pode ser 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de 

ofício”, RECONHEÇO a incompetência da Comarca de Colíder/MT para o 

descortino do processo e DECLINO da competência para a Comarca de 

Terra Nova do Norte/MT, para onde deverão ser REMETIDOS os autos em 

epígrafe, após as baixas e anotações devidas e após decorrido o prazo 

recursal. Por derradeiro, cumpre salientar, ser de conhecimento dos 

operadores do direito a determinação contida no §3º, do art. 109, da 

CF/88, motivo pelo qual, caso persista o ingresso de ações 

previdenciárias em Juízo distinto do permitido em Lei, conforme tem 

ocorrido, esta Magistrada tomará às providências cabíveis consistente na 

apuração de eventual conduta em desacordo com o Código de Ética da 

OAB, em virtude das pretensões contra texto expresso de Lei. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo o presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA. Colider/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001668-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. G. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI JULIANO GONCALVES OAB - 559.279.551-34 (REPRESENTANTE)

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. C. (INVENTARIADO)

G. A. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001668-52.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE 

ARTHUR GONCALVES DA COSTA REPRESENTANTE: IVANI JULIANO 

GONCALVES REQUERIDO: GERALDO APARECIDO DA COSTA 

INVENTARIADO: GERALDO APARECIDO DA COSTA Vistos etc. 

Compulsando os autos, em que pese haja pedido de justiça gratuita, 

verifica-se que não consta referida declaração de hipossuficiência. 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, para que junte aos autos a 

declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93606 Nr: 1776-06.2015.811.0009

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, FLÁVIO 

MARTINS SIMONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA SILVA E SILVA - ME, 

EVANGELISTA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados da parte autora, para que 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, após o que, não havendo manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50953 Nr: 1669-69.2009.811.0009

 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: ONOFRE OLIMPIO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. Claudio Leme Antônio, sobre o 

desarquivamento dos autos, conforme requerido às fls 65/66.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96211 Nr: 3412-07.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDS, DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 “Vistos, etc. 1) DEFIRO o requerimento da parte requerida para tanto, 

RETIFIQUE-SE a capa dos autos e no sistema Apolo, a fim de constar o 

nome do requerido como “Natael Alves Siqueira”. 2) DEFIRO o 

requerimento da parte requerida acerca da juntada de substabelecimento 

para que o faça em quinze (15) dias. 3) AGUARDE-SE o retorno do 

resultado do exame de DNA. 4) Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57724 Nr: 2009-42.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. NEVES (NEVES PURIFICADORES DE AGUÁ - 

VENDAS E MANUTENÇÕES, EUNICE NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 
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CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria, requerendo o que de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85438 Nr: 1466-26.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA VENITH DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos n. 1466-26.2013.811.0023 – Código n. 85438

Despacho

Vistos, etc.

1. RETIFIQUE-SE o cálculo quanto à data base para progressão de regime 

tendo como referência o dia 11/11/2016, conforme requerido pelas partes 

(fls. 490/491 e 500/501).

2. Pela planilha de fl. 476 percebe-se que a apenada frequentou as aulas 

por 48 horas, e considerando que tem direito a 1 dia de pena a cada 12 

horas de frequência escolar, DECLARO remidos de sua pena 4 dias.

3. HOMOLOGO a desistência recursal de fl. 501. Diante disso, resta 

prejudicado o cumprimento do item V, do decisum de fls. 483/484, como 

requerido pelo parquet à fl. 491 último parágrafo.

Às providências.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 9 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110982 Nr: 1060-71.2018.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA 

- OAB:14.172/O - MT, JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - OAB:18.491/MT

 Autos nº. 1060-71.2018.811.0009 – Código nº. 110982

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de Apelação interposto pelo acusado em seus 

efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme certidão 

de fl. 158.

2) Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, 09 de novembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108565 Nr: 3550-03.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência 

da defensoria, até então não apresentada formalmente a justificativa, e 

tratando de feito que tramita desde 2017, entendo ser caso de nomeação 

de defensor dativo para o ato, eis que não há outro defensor público na 

comarca. No mais a nomeação de dativo não acarreta por si só prejuízo ao 

acusado e tampouco seria motivo para declaração de nulidade absoluta, 

conforme decidido pelo nosso tribunal (1ª Camara Criminal – Apelação n. 

66195/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – TJMT – 11.09.2018). Diante 

do princípio da celeridade para a solução da lide nos processos criminais, 

dando uma efetiva resposta a sociedade e ao réu, não vislumbro outra 

alternativa a não ser nomear para o ato advogados dativos militantes na 

comarca que possam suprir neste ato a ausência da Defensoria. Desta 

feita NOMEIO para o ato a Dra. Luana Cristina de Araújo Canova. 2) 

ACOLHO o parecer ministerial de fls. 69/70 utilizando como razão de 

decidir e DECRETO A REVELIA do acusado Jackson Da Silva, nos termos 

do artigo 367 do CPP. 3) Não havendo demais provas a serem produzidas 

DECLARO encerrada a fase de instrução. 4) Considerando que as partes 

já apresentaram memoriais finais, MANTENHO os autos conclusos para 

prolação de sentença”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85893 Nr: 3286-25.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDVFJ, PBR, CAFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos nº. 3286-25.2013.811.0009 – Código nº. 85893

Despacho

Vistos, etc.

1. Em análise a manifestação de fls. 429/430 DETERMINO, com relação ao 

acusado Carlos Alberto Felix dos Anjos:

a) Primeiramente, a expedição de ofício à Superintendência do Sistema 

Prisional do Estado para que em 10 dias, informe se o denunciado 

encontra-se preso em alguma das unidades prisionais do Estado, 

conforme art. 1.376, §1º, CNGC, sendo que em caso positivo deverá ser 

expedido mandado para citação onde eventualmente estiver preso;

b) Restando negativa a diligência do item anterior, CITE-O por edital;

c) Para o caso do item b, havendo decurso do prazo do edital e se o 

acusado não comparecer, nem constituir advogado, DETERMINO, desde já, 

a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, ressalvada 

a hipótese da produção antecipada das provas que forem consideradas 

urgentes, se for o caso, nos termos do artigo 366, do CPP.

d) No caso do item anterior, tendo em vista já ter sido apresentada as 

respostas à acusação pelos acusados Sylvio do Vale Ferreira Júnior e 

Pablo Borges Rigo às fls. 366/379 e 409/425, objetivando evitar prejuízos, 

DETERMINO o desmembramento com relação ao acusado Carlos Alberto 

Felix dos Anjos, nos termos do artigo 80, do CPP, parte final.

 2. Quanto às respostas à acusação apresentadas por Sylvio do Vale 

Ferreira Júnior (fls. 366/379) e Pablo Borges Rigo (fls. 409/425), postergo 

a análise para após o cumprimento do item 1.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 08 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107288 Nr: 2718-67.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) INDEFIRO o pedido 

de redesignação da audiência formulado pelo nobre defensor conforme 

justificativa apresentada no ofício de fl. 54. Ressai-se que em regra o Dr. 

Érico, defensor público e membro do conselho superior de sua instituição, 

duas vezes por mês, dirigi-se a comarca de Cuiabá, e sempre requer as 
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redesignações. No mais, é de conhecimento que nas semanas anteriores 

a este ato, mais precisamente 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de outubro também o 

nobre defensor esteve em reunião de sua instituição, ficando da mesma 

forma ausente nas quartas, quintas e sextas-feiras. Não é crível admitir 

toda vez redesignações, sob pena de impedir o tramite normal dos autos. 

Em tratando-se de autos que trata-se de violência doméstica a celeridade 

é um dos princípios a serem observados na condução do feito. Neste toar, 

diante da ausência do defensor, pela brilhante participação como membro 

superior de sua instituição, caberia a instituição designar outro membro 

para então suprir a ausência, o que não ocorre nos presentes autos. Por 

derradeiro, a nomeação de dativo não acarreta por si só prejuízo ao 

acusado e tampouco seria motivo para declaração de nulidade absoluta, 

conforme decidido pelo nosso tribunal (1ª Camara Criminal – Apelação n. 

66195/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – TJMT – 11.09.2018). Diante 

do princípio da celeridade para a solução da lide nos processos criminais, 

dando uma efetiva resposta a sociedade e ao réu, não vislumbro outra 

alternativa a não ser nomear para o ato advogados dativos militantes na 

comarca que possam suprir neste ato a ausência da Defensoria. Desta 

feita NOMEIO para o ato a Dra. Luana Cristina de Araújo Canova. 2) 

HOMOLOGO a desistência da testemunha Natalina Gonçalo dos Santos 

conforme requerido pelas partes. 3) Não havendo demais provas a serem 

produzidas, e não requerido diligências, DECLARO encerrada a fase de 

instrução. 4) Considerando que as partes já apresentaram memoriais 

finais, MANTENHO os autos conclusos para prolação de sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100472 Nr: 2516-27.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 1) INDEFIRO o pedido de redesignação da audiência formulado pelo nobre 

defensor conforme justificativa apresentada no ofício de fl. 169. Ressai-se 

que em regra o Dr. Érico, defensor público e membro do conselho superior 

de sua instituição, duas vezes por mês, dirigi-se a comarca de Cuiabá, e 

sempre requer as redesignações. No mais, é de conhecimento que nas 

semanas anteriores a este ato, o nobre defensor esteve em reunião de 

sua instituição, ficando da mesma forma ausente nas quartas, quintas e 

sextas-feiras. Não é crível admitir toda vez redesignações, sob pena de 

impedir o tramite normal dos autos. Neste toar, diante da ausência do 

defensor, pela brilhante participação como membro superior de sua 

instituição, caberia a instituição designar outro membro para então suprir a 

ausência, o que não ocorre nos presentes autos. Por derradeiro, a 

nomeação de dativo não acarreta por si só prejuízo ao acusado e 

tampouco seria motivo para declaração de nulidade absoluta, conforme 

decidido pelo nosso tribunal (1ª Camara Criminal – Apelação n. 66195/2018 

– Relator: Des. Paulo da Cunha – TJMT – 11.09.2018). Diante do princípio 

da celeridade para a solução da lide nos processos criminais, dando uma 

efetiva resposta a sociedade e ao réu, não vislumbro outra alternativa a 

não ser nomear para o ato advogados dativos militantes na comarca que 

possam suprir neste ato a ausência da Defensoria. Desta feita NOMEIO 

para o ato a Dra. Luana Cristina de Araújo Canova. 2) ACOLHO o pedido 

em parte da defesa mantendo o período do dia um ao dia dez para o 

comparecimento, no entanto, fica desde já autorizado a comparecer em 

outra data no referido mês em decorrência de estar no exercício de seu 

labor. 3) HOMOLOGO a SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO em 

relação ao acusado Sidney Silva dos Santos nos termos acima avençados 

e assim SUSPENDO o processo por 02 (dois) anos. No prazo indicado, o 

acusado deverá comprovar o cumprimento das condições constantes no 

ajuste acima entabulado. Esgotado o prazo de dois anos ABRA-SE vista 

dos autos ao Ministério Público, e após torne-me concluso. CUMPRA-SE.”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 48486 Nr: 2257-13.2008.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ RIBEIRO PEREIRA, Filiação: Celio 

Carlos Pereira e Nereide Ribeiro Pereira, data de nascimento: 28/05/1983, 

brasileiro(a), natural de Colíder-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66- 

9911-3303. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos eventuais herdeiros do réu acima qualificado, 

para que no prazo de 10 dias, informem os dados bancários necessários 

para levantamento dos valores, salientando que a inércia importará, desde 

já, a perca em favor da União.

Despacho/Decisão: Autos nº. 2257-13.2008.811.0009 – Código nº. 

48486DespachoVistos, etc.INTIMEM-SE eventuais herdeiros por edital para 

que, no prazo de 10 dias, informem os dados bancários necessários para 

levantamento dos valores, salientando que a inércia importará, desde já, a 

perda em favor da União, devendo neste caso a secretaria adotar as 

p r o v i d ê n c i a s  n e c e s s á r i a s  a  t r a n s f e r ê n c i a . À s 

providências.Cumpra-se.Colíder/MT, 10 de outubro de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz 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, Nathaly Taynara dos 

Santos, digitei.

Colíder, 09 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82514 Nr: 3561-08.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN GONÇALVES ROCHA, VALDETE 

PRATES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDETE PRATES DA SILVA, Cpf: 

00073664189, Filiação: José Prates da Silva e de Sebastiana Pereira 

Santos da Silva, data de nascimento: 22/01/1982, brasileiro(a), natural de 

Denise-MT, solteiro(a), diarista/pedreiro, Telefone 65.9646-8667. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado Valdete Prates das Silva, vulgo “Tê”, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do CP 

e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material de crimes (art. 69 do 

CP) e ainda, ABSOLVÊ-LO no que tange a infração descrita no art. 14 da 

Lei nº 10.826/2003, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII do 

CPP.DOSIMETRIA DA PENAPasso a individualizar-lhes a pena:01.A) ART. 

180, CAPUT, DO CP (PENA: RECLUSÃO DE 01 A 04 ANOS E MULTA):1ª 

FASE.Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:culpabilidade: inerente ao tipo 

penal.antecedentes: imaculados (Súmula 444 do STJ).conduta social: 

inexiste elementos nos autos para sua aferição.personalidade: não há 

como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação 

especializada.motivos: próprios do crime.circunstâncias: próprias do 

crime.consequências: normais ao crime em exame.comportamento das 

vítimas: inexistente.Dessa forma, inexistindo preponderância de 

circunstância positivas ou negativas, fixo a pena base em 01 (um) anos 

de reclusão.2ª FASEagravantes: inexistentes.atenuantes: Milita em favor 

do acusado a atenuante da confissão espontânea, eis que confessou a 

prática delitiva em questão perante a Autoridade Policial. Entretanto, já 

tendo a pena-base sido aplicada no mínimo legal, deixo de reduzi-la em 

razão do reconhecimento da atenuante.3ª FASECausas de aumento: 

inexistentes.Causas de diminuição: inexistentes.Assim, encontro a pena 

privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão.Quanto a pena de multa, 
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atenta as circunstâncias acima, bem como à situação econômica do réu, 

condeno este ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, nos termos do art. 

49 e 60 do CP.Portanto, quanto ao delito do art. 180, caput, CP, torno 

definitiva a pena em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) 

DIAS-MULTA, como necessária e suficiente para a prevenção e 

repressão do crime.02.A) ART. 12 LEI Nº 1.826/2003 (PENA: DETENÇÃO 

DE 01 A 03 ANOS E MULTA):1ª FASE.Analisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:culpabilidade: 

inerente ao tipo penal.antecedentes: imaculados (Súmula 444 do 

STJ).conduta social: inexiste elementos nos autos para sua 

aferição.personalidade: não há como aferir, sendo que nos autos não 

consta nenhuma verificação especializada.motivos: próprios do 

crime.circunstâncias: próprias do crime.consequências: normais ao crime 

em exame.comportamento das vítimas: inexistente.Dessa forma, 

inexistindo preponderância de circunstância positivas ou negativas, fixo a 

pena base em 01 (um) ano de detenção.2ª FASEagravantes: 

inexistentes.atenuantes: Milita em favor do acusado a atenuante da 

confissão espontânea, eis que confessou a prática delitiva em questão 

perante a Autoridade Policial. Entretanto, já tendo a pena-base sido 

aplicada no mínimo legal, deixo de reduzi-la em razão do reconhecimento 

da atenuante.3ª FASECausas de aumento: inexistentes.Causas de 

diminuição: inexistentes.Assim, encontro a pena privativa de liberdade de 

01 (um) mês de detenção.Quanto a pena de multa, atenta as 

circunstâncias acima, bem como à situação econômica do réu, condeno 

este ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, nos termos do art. 49 e 60 do 

CP., para cada uma das infrações.Portanto, quanto ao delito do art. 12 da 

Lei nº 1.826/2003, torno definitiva a pena em 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO 

E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, como necessária e suficiente para a 

prevenção e repressão do crime.DISPOSIÇÕES FINAIS:Individualizadas as 

penas e, lançando mão do cúmulo material, previsto no artigo 69 do CP, 

TORNO DEFINITIVA A PENA DO RÉU VALDETE PRATES DA SILVA, 

VULGO “TÊ”, DEVIDAMENTE QUALIFICADO NOS AUTOS, EM 01 (UM) ANO 

DE RECLUSÃO, 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 60 (SESSENTE) 

DIAS-MULTA, a qual deve ser executada na forma do art. 69, caput, parte 

final do CP.Atenta às condições do réu que são desfavoráveis, ATRIBUO 

AO DIA-MULTA O VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO 

à época dos fatos, ficando sujeita a atualização de que trata o art. 49, § 2º 

e, pagamento no prazo do artigo 50, ambos do Código Penal.Atendendo às 

disposições do artigo 33, §2°, ‘c’ do CP, fixo o REGIME ABERTO para início 

do cumprimento da pena.Obedecendo ao disposto no artigo 44, do Código 

Penal, as penas restritivas de direitos substituirão as privativas de 

liberdade, quando: a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 

(quatro) anos; b) não tendo sido o crime cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa; c) não sendo o réu reincidente em crime doloso; d) 

sendo as circunstâncias judiciais favoráveis.Desta feita, diante das 

circunstâncias já analisadas em relação ao art. 59, do CP, entendo que a 

aplicação do benefício supracitado seja socialmente recomendável.Isto 

posto, com fulcro no artigo 44, e incisos, do Código Penal, SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, da 

seguinte forma:a) uma pena de prestação de serviços à comunidade a ser 

prestada junto à instituição indicada pelo Juízo quando da audiência 

admonitória. As tarefas serão cumpridas à razão de uma hora de trabalho 

por dia de condenação, as quais poderão ser cumpridas em tempo não 

inferior à metade da pena privativa aplicada (artigo 46, do CP).b) 

prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos a uma 

entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada também 

quando da audiência admonitória (artigo 45, § 1º, do CP.)Em atenção ao 

artigo 387, parágrafo único do CPP, considerando a pena e o regime de 

cumprimento impostos, concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.DEIXO DE CONDENAR o réu ao pagamento das CUSTAS E 

DESPESAS PROCESSUAIS, por ser reconhecidamente pobre.Quanto aos 

bens eventualmente apreendidos e não restituídos, DECRETO A PERDA 

DOS MESMOS EM FAVOR DA UNIÃO, nos termos do art. 91, II, do 

CP.DEIXO DE FIXAR VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS, nos 

termos do art. 387, inciso IV do CPP, haja vista a inexistência de elementos 

probatórios mínimos quanto aos danos suportados pelas vítimas.Tendo em 

vista que o processo encontra-se suspenso em relação ao réu Ivan 

Gonçalves Rocha, havendo recurso, de qualquer das partes, em relação à 

presente sentença, PROVIDENCIE O DESMEMBRAMENTO, a fim de dar 

continuidade à fiscalização do cumprimento das condições. Não havendo 

recurso, EXPEÇA-SE A GUIA quanto ao acusado Valdete, sendo que, 

nestes autos deve prosseguir a fiscalização do cumprimento das 

condições em relação ao correu Ivan.Ainda no que tange ao acusado Ivan 

Gonçalves Rocha, DETERMINO à Secretaria que certifique quanto ao 

cumprimento das condições. Em caso negativo, COLHA-SE o imediato 

parecer do MPE e após, conclusos. Caso contrário, isto é, estando o 

acusado cumprindo as condições impostas, deve a Secretaria, após 

decorrido o prazo de suspensão, CERTIFICAR e, da mesma forma, 

COLHER O PARECER DO MPE, fazendo os autos conclusos em 

seguida.Após o trânsito em julgado a sentença, comunique-se ao Instituto 

de Identificação do Mato Grosso, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral 

para suspensão dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os 

efeitos da condenação (art. 15, III, CF e item 7.16.3 da CNGC/MT), 

procedam-se as demais comunicações e anotações pertinentes (Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG, ao Instituto Nacional de Identificação e à Vara de Execuções 

Penais desta Comarca, nos termos dos itens 1.3.7,XI; e 7.16.1 da CNGC), 

bem como expeça-se a guia de execução 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, Nathaly Taynara dos 

Santos, digitei.

Colíder, 09 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85504 Nr: 2900-92.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR NOGUEIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA COSTA 

CARNEIRO CORREIA - OAB:25.898, ALYNE SOARES DA PAIXÃO - 

OAB:6.024, ANTÔNIO CARNEIRO CORREIA - OAB:8133, LEANDRO 

SOARES CORREIA NETO - OAB:34.078

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BALTAZAR NOGUEIRA DINIZ, Cpf: 

03300547830, Rg: 14261519, Filiação: Rita Maria Nogueira Diniz e Jose de 

Souza Diniz, data de nascimento: 13/03/1962, brasileiro(a), natural de 

Bocaina de Minas-MG, casado(a), coordenador de obras, Telefone 

63-84851424. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que, no prazo de 10 dias, informe os dados 

bancários necessários ao levantamento dos valores, salientando que a 

inércia importará, desde já, a perca em favor da União.

Despacho/Decisão: Autos nº. 2900-92.2013.811.0009 – Código nº. 

85504DespachoVistos, etc.1.Considerando que o réu não foi encontrado 

conforme fl. 146 INTIME-O por edital, anotando o prazo de 10 dias para 

que informe os dados bancários necessários ao levantamento dos 

valores, salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor da 

União, devendo, neste caso, a serventia adotar as providências para 

transferência.2.Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.Às 

providências.Cumpra-se.Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz 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, Nathaly Taynara dos 

Santos, digitei.

Colíder, 09 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89320 Nr: 2355-85.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DA SILVA MONTEIRO, 

CLENIO TAVARES CORDEIRO, MARCELO SOUZA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLENIO TAVARES CORDEIRO, Cpf: 

28749295810, Rg: 1728416, Filiação: Rosiane Cordeiro Tavares e 

Fernando Tavares dos Santos, data de nascimento: 07/05/1978, 

brasileiro(a), natural de Poço Redondo-SE, convivente, sinaleiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido para, no prazo de 5 dias, informar se irá constituir 

novo advogado ou se ainda precisa ser assistido pela Defensoria Pública, 

salientando que sua inércia implicará em nomeação de dativo.

Despacho/Decisão: Autos n. 2355-85.2014.811.0009 – Código n. 

89320DespachoVistos, etc.1.Intime-se o acusado por edital para que, em 

5 dias, diga se irá constituir advogado ou se pretende ser assistido pela 

Defensoria Pública, salientando que a inércia implicará em nomeação de 

dativo.2.Decorrendo o prazo sem qualquer aceno pelo denunciado torne 

os autos a DPE, para fins da determinação de fl. 142 item 2.Às 

providências.Cumpra-se.Colíder/MT, 9 de outubro de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz 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, Nathaly Taynara dos 

Santos, digitei.

Colíder, 09 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94336 Nr: 2272-35.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIME RODRIGUES DE OLIVEIRA, Cpf: 

39000310881, Rg: 31099017, Filiação: Maria de Lourdes da Conceição e 

Eduardo Rodrigues de Oliveira, data de nascimento: 16/07/1981, 

brasileiro(a), natural de Campinas-SP, convivente, serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: JAIME RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi 

denunciado como incurso nas disposições do artigo 129, § 3º, do Código 

Penal, pelos fatos descritos na denúncia. A denúncia foi recebida em 

08/12/2015 (fl. 58/59), o réu foi citado (fl. 65) e apresentou resposta à 

acusação (fl. 79). Seguiu-se com a instrução, sendo ouvidas testemunhas 

e interrogado o acusado (fls. 105/109, 112/116 e 122/123). Finda a fase 

instrutória o MPE requereu, em memoriais finais, a condenação do 

acusado, nos termos da denúncia (fls. 130/141). A defesa, por sua vez, 

em alegações finais orais, requereu absolvição ao argumento de 

insuficiência probatória. (fls. 142/146). Vieram-me os autos conclusos. É o 

que me cumpria relatar. Decido. Considerando a ausência de preliminares 

a serem dirimidas, passo ao exame do mérito da ação. O acusado está 

sendo processado por incursão nas disposições do artigo 129, § 3º, do 

CP, porque no dia 03/06/2015, em sua residência, teria ofendido a 

integridade física de Everaldo Alan Marçal, causando lesões corporais que 

resultaram na morte da vítima. Inicialmente, contudo, é importante ressaltar 

que no curso da instrução processual não foram colhidos elementos que 

apontassem para a prática do delito de homicídio. No caso dos autos, é 

bastante claro que o réu possuía a intenção de causar lesões na vítima, 

porém, ausente o animus necandi exigido pelo crime de homicídio. Assim, a 

conduta do acusado melhor se amolda ao tipo penal do artigo 129, § 3º, do 

CP, classificado pela doutrina como preterdoloso, porquanto houve dolo no 

crime de lesão corporal e culpa em sentido estrito no resultado morte. 

Posto isto, observo que a materialidade delitiva restou plenamente 

demonstrada através do boletim de ocorrência (fls. 12/13); exame de 

necropsia (fls. 19/20); mapa topográfico de constatação de lesões (fl. 21); 

e demais documentos acostados aos autos. Por sua vez, a autoria delitiva 

encontra-se evidenciada pelas provas colhidas em ambas às fases da 

persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação ao 

acusado. Com efeito, em que pese o réu, em juízo, tenha utilizado o seu 

direito constitucional de manter-se em silêncio (CD-R fl. 116), da análise 

dos autos observo que ficou comprovada a autoria delitiva na pessoa do 

denunciado, em especial pela prova testemunhal. Vejamos. A testemunha 

Maria Helena de Oliveira em sua declaração em juízo afirmou que o 

acusado e a vítima começaram a ingerir bebida alcoólica logo cedo no dia 

dos fatos. E que em outro momento, naquele mesmo dia, os ouviu 

discutindo, tendo o réu reclamado mais de uma vez de dor, o que segundo 

a testemunha dava a entender que era referente à prática de sexo entre a 

vítima e o réu. Declarou ainda que ouviu vários barulhos de pancadas, que 

aparentavam ser com um instrumento de madeira, as quais só cessaram 

quando a vítima chocou-se com o portão da residência do acusado. Na 

mesma linha, foram as declarações das demais testemunhas, 

notadamente de Leonardo de Arruda Veloso e Nilceu Reis da Silva Neto, 

bombeiros responsáveis pelo socorro da vítima no dia dos fatos. Ambos 

foram uníssonos ao afirmar que a vítima apresentava visíveis sinais de 

lesões na face, além do seu alto estado de embriaguez, bem como do 

acusado. Do mesmo modo, a testemunha Maria de Lourdes da Conceição, 

genitora do réu, declarou em juízo que o acusado e a vítima estavam 

ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de entorpecentes quando saiu 

para trabalhar no período da manhã, afirmando que tal situação era 

bastante comum. Ademais, ao ser questionada se encontrou na sua 

residência algum material de madeira, declarou que existiam vários, uma 

vez que a sua casa à época passava por reformas. Nesse sentido, não 

merece ser acolhida a alegação da defesa de insuficiência probatória 

quanto à autoria delitiva, haja vista que as provas orais colhidas durante a 

fase inquisitorial foram devidamente ratificadas em juízo, sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa. Em especial as declarações de Maria 

Helena de Oliveira, vizinha do acusado que ouviu o desenrolar do fato 

delituoso até o momento em que a vítima foi socorrida pelos bombeiros. 

Ressalta-se que a referida declaração não é levada em conta de forma 

isolada e sim aliada às demais provas orais que compõe o conjunto 

probatório, isto é, dos bombeiros que atendaram a vítima e da própria 

genitora do acusado. Além disso, não vislumbro qualquer dúvida quanto à 

idoneidade e/ou parcialidade das testemunhas ouvidas. Outrossim, 

saliento que no âmbito do processo penal, vigora o sistema do livre 

convencimento motivado ou da persuasão racional, em que o magistrado é 

permitido formar o seu convencimento através da ampla liberdade na 

valoração das provas dos autos, respeitados os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa. Destarte, tendo em vista as provas 

documentais e testemunhais carreada aos autos, resta demonstrada a 

materialidade e autoria do crime perpetrado, sendo a procedência da 

pretensão punitiva estatal medida que se impõe. Pois bem, atento aos 

ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena. 

Compulsando os autos verifico que o réu possui antecedentes (fls. 

126/127), contudo, deixo de agravar a pena base com fundamento na 

Súmula 444 do STJ. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta 

natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes 

ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, 

inerentes ao tipo penal. Ausentes, ainda, informações quanto à 

personalidade e conduta social do réu. Feitas as ponderações, fixo a pena 

base em seu mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão, pena que 

torno definitiva por não mais vislumbrar causas capazes de influir em seu 

cômputo. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para 

CONDENAR o réu JAIME RODRIGUES DE OLIVEIRA à pena de 04 (quatro) 

anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 3º, do 

Código Penal. I) O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, 

em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal; II) 

Incabível a substituição de pena prevista no artigo 44 do CP, porquanto o 

crime em tela foi cometido com violência a pessoa; bem como, deixo de 

conceder a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77 do 

referido diploma legal, ante ao seu não cabimento. Após o trânsito em 

julgado: a) Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins 

previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, 

em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral 

Eleitoral/MT; b) Comuniquem-se os órgãos de registro; c) Comunique-se o 

juízo da execução penal (somente se expedida guia provisória) ou, do 

contrário, expeça-se a guia de recolhimento definitiva; d) Expeça-se Guia 
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de Execução; e) Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Intime-se o sentenciado e 

Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Tendo em vista que o réu é 

assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deixo de 

condená-lo ao pagamento das custas processuais, face a presunção de 

que não dispõe de recursos para arcar com as custas processuais.

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, Nathaly Taynara dos 

Santos, digitei.

Colíder, 09 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98016 Nr: 798-92.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID MACRIN REGONATO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVID MACRIN REGONATO ALVES, 

Filiação: Keide Regonato Pinto e Jeova Alves, data de nascimento: 

22/10/1997, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de 

CONDENAR o réu DAVID MACRIN REGONATO ALVES à pena de 01 (ano) 

e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, 

pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.I)O 

valor do dia-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos autos 

quanto à situação econômica do sentenciado, será calculado no valor 

unitário mínimo, a dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos devidamente atualizados, conforme inteligência do § 2º 

do artigo 49 do Código Penal;II)O regime inicial de cumprimento da pena 

será o ABERTO em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “b”, do Código 

Penal;III)Tendo em vista que eventual detração não importará na alteração 

do regime inicial de cumprimento de pena ora fixado, postergo seu 

computo para a fase de Execução Penal.IV)Deixo de conceder o benefício 

da substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, 

pois não preenche os requisitos do art. 44, inciso I do Código 

Penal.V)Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, pois, ausentes 

as condições de ordem objetiva previstas no art. 77 do Código 

Penal.VI)Diante do fato do réu se encontrar solto e do quantum de pena 

que ora se opera, aliado ao regime inicial de cumprimento de pena fixado, 

concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.VII)Após o trânsito em 

julgado: a)Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins 

previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, 

em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral 

Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os órgãos de registro;c)Comunique-se o 

juízo da execução penal (somente se expedida guia provisória) ou, do 

contrário, expeça-se a guia de recolhimento definitiva;d)Expeça-se Guia 

de Execução. Proceda-se a destruição das drogas, nos termos da Lei de 

tóxicos.e)Após arquivem-se.Isento do pagamento das custas 

processuais, eis que deixo de condená-lo, face a sua situação 

econômica.Às providências. Expeça-se o necessário.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 01 de março de 

2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 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, Nathaly Taynara dos 

Santos, digitei.

Colíder, 09 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112862 Nr: 2191-81.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEOMAR FERNANDES DE ALMEIDA, Cpf: 

96862475134, Rg: 14620154, Filiação: Filomena Maria de Almeida e 

Augusto Fernandes de Almeida, data de nascimento: 06/09/1973, 

brasileiro(a), natural de Coronel Vivida-PR, solteiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido ROSILEI ADRIANE RECH DOS SANTOS, Cpf: 

57005834100, Rg: 964.220, Filiação: Moisés Rech e de Maria Filomena do 

Amaral, data de nascimento: 24/03/1969, brasileiro(a), natural de Coronel 

Vivida-PR, casado(a), aux. de enfermagem, Telefone 66 9 9983 6716. 

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: À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim 

de convolar em definitivas as medidas protetivas deferidas (fls. 

32/33).Anoto que as medidas terão vigência pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados do dia em que tomou ciência a ofendida, devendo aquela 

ser cientificada, nos termos do art. 201, §2º, do CPP , de que decorrido o 

prazo supracitado deverá, em 10 dias, informar se pretende a manutenção 

das medidas, consignando que a inércia importará na revogação, em 

virtude da desistência tácita.Decorrido o prazo assinalado acima e 

constatada a inércia, torne-me concluso.INTIME-SE, pessoalmente, o 

requerido e vítima desta decisão cientificando o primeiro que em caso de 

descumprimento poderá ensejar a custódia cautelar, no termos do artigo 

313, inciso III, do CPP e no delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 

11.340/2006. Ciência ao Ministério Público.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente incidente.Às providências.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 10 de setembro de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz 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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010787-54.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ARAUJO SANTIAGO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa Processo: 

8010787-54.2014.8.11.0009 Parte Autora: FACHADA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME Parte Ré: TIAGO ARAUJO SANTIAGO 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte exequente de todo o 

teor da certidão de Crédito presente no ID - 16214220. Bem como, para, 

querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Colíder/MT, 06 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010332-89.2014.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VALDENI DE MENESES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa Processo: 

8010332-89.2014.8.11.0009 Parte Autora: NORTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Parte Ré: ANTONIO VALDENI DE MENESES 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente de todo o 

teor da certidão de Crédito presente no ID - 16215818. Bem como, para, 

querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Colíder/MT, 06 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000987-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA OAB - MT10114/O 

(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 

n. 1000987-82.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: Nome: JOEL DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL A presente carta 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para apresentar 

Impugnação à Contestação acostada aos autos no id. 15230272, no prazo 

de 05 (cinco) dias. COLÍDER, 12 de novembro de 2018. Antonia V. da 

Costa Nunis Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010479-47.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(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))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 8010479-47.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROGERIO 

RIBEIRO DOS SANTOS POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) 

requeridas(s), através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) 

legalmente constituído(a) nos autos, por todo o teor do recurso inominado 

(id- 15781863), para querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo 

legal. Colíder/MT., 12/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010336-29.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 8010336-29.2014.8.11.0009 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: NORTAO 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP POLO PASSIVO: Nome: 

SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS FINALIDADE: Intimar a parte exequente, 

através da advogada, por todo o teor da Certidão de Crédito de id. 

16460263, para, querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Colíder/MT., 12/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE MERGULHÃO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: AGUIAR LOURENÇO BOSSA - ME Polo passivo: 

MICHELE MERGULHÃO DA SILVA Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “não existe o 

número” o número Id 16451561, para apresentar o novo endereço da 

parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 12 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-87.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jesiel da Silva Souza (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: BOSSA DROGARIA LTDA - ME Polo passivo: JESIEL 

DA SILVA SOUZA Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida 

pelo correio com a informação “não existe o número” o número Id 

16451565, para apresentar o novo endereço da parte promovida, para 

fins de citação/intimação. Colíder-MT, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001794-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Renata de Jesus da Rosa (REQUERIDO)
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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 Polo ativo: BOSSA DROGARIA LTDA - ME Polo passivo: 

RENATA DE JESUS DA ROSA Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “ausente” o 

número Id 16451570, para apresentar o novo endereço da parte 

promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 12 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIOVANI (REQUERENTE)

EUNICE SOUZA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

HOTEL CAICARA SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: JOSE CARLOS GIOVANI, EUNICE SOUZA DOS REIS 

Polo passivo: DECOLAR.COM LTDA, TAM LINHAS AEREAS S.A., HOTEL 

CAICARA S.A. Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida 

pelo correio com a informação “mudou-se” o número Id 16451590, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-26.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Processo: 1002254-26.2017.8.11.0009 PROMOVENTE: E. L. 

ALVES - MERCADO - ME PROMOVIDO: MARCOS ANTONIO DE LIMA 

SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA através 

do Advogado(a) de todo o teor da certidão do Oficial de justiça juntada no 

ID - 16254353, bem como, para apresentar o novo endereço da parte 

promovida, no prazo de 5 (cinco), para fins de intimação/citação 

designada nos autos. Colíder, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000231-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAYR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1000231-73.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: WILSON SIOLIN POLO PASSIVO: Nome: DEVAYR DE 

OLIVEIRA FINALIDADE: Intimação de Vossa Senhoria para que no prazo 

legal, se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, acostada 

aos autos no id. 16097989, dando prosseguimento ao feito. Colíder, 12 de 

Novembro de 2018 Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judiciária-mat. 2747

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52395 Nr: 3138-53.2009.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID KANEY DE SOUZA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLÍDER - MT

JUIZO DA JUIZADO ESPECIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 05 DIAS

AUTOS N.º 3138-53.209.811.0009– código: 52395

ESPÉCIE: Termo Circunstanciado

AUTOR DO FATO: DEIVID KANEY DE SOUZA REIS

VÍTIMA: A SOCIEDADE

TERCEIRO INTERESSADO: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): TERCEIRO INTERASSADO: ANTONIO FRANCISCO DE 

SOUZA, Cpf: 973.537.013-15, Rg: (prejudicado) SSP MS Filiação: 

(prejudicado), data de nascimento: (prejudicado), naturalidade 

(prejudicado), estado civil (Prejudicado), profissão (prejudicado), 

Endereço: Rua Manoel Santana, n. 771, CEP: 78.550-000, Cidade: 

Sinop-MT - atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para manifestar-se no prazo de 10 dias, informando 

se a motocicleta placa NJF-4048 lhe pertence, conforme decisão judicial 

que segue abaixo transcrita:

DECISÃO JUDICIAL: “Vistos etc. Observado que na sentença de p. 202, 

frente e verso, não constam disposições acerca da destinação do que foi 

apreendido (p. 14/34), a considerar a manifestação ministerial de p. 

209/210, devendo o objeto ser restituído, perdido e alienado, destruído, 

doado ou descartado. Trata-se de uma motocicleta marca Yamaha, cor 

preta, placa NJF 4048 e um capacete. Destarte, não sendo coisas ilícitas 

ou passíveis de perdimento, devem ser restituídas ou doadas. O Ministério 

Público questionou, em sua manifestação de p. 309/310, quanto quem 

seria o proprietário da motocicleta, ante o registro da mesma em nome de 

Antônio Francisco de Souza, consoante consulta do INFOSEG de p. 

211/212. Desta forma, a fim de verificar a quem realmente o bem pertence, 

a pessoa indicada pelo parquet, igualmente o autor do fato, deverão ser 

intimados esclarecer os fatos. Noutro vértice, também fora apreendido nos 

autos substância entorpecente. Apreendida a droga é de lei a inutilização 

dela. Tal providência é necessária para evitar que o depósito dessas 

substâncias seja motivo suficiente a encorajar criminosos a subtrair as 

aludidas, evitando que elas voltem ao tráfico.Isto posto, hei por bem 

determinar a incineração da substância entorpecente apreendida, a ser 

realizada pelo oficial de justiça, mediante auto circunstanciado, a teor do 

art. 72 da Lei n.° 11.343/2006 e do art. 1494, § 2.° da CNGC. Intime-se o 

aludido proprietário para manifestar no prazo de 10 dias, informando se a 

motocicleta lhe pertence, bem como seja intimado o autor do fato para 

dizer a respeito da propriedade do bem, fazendo prova. Após, decorrido o 

prazo para manifestação sobre a propriedade do bem, voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se.Cumpra-se.Eu, Ana Maria Guimarães, gestora 

judiciária, digitei.

 Colíder - MT, 9 de novembro de 2018.

Comarca de Comodoro
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001035-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S G COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001039-64.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S G COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000252-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SOUZA DA HORA (REQUERENTE)

GENIS SOUZA DA HORA (REQUERENTE)

ANA MARIA DE SOUZA DA HORA (REQUERENTE)

GELIANE SOUZA DA HORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000252-35.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ANA MARIA DE SOUZA DA HORA, GENIVALDO SOUZA 

DA HORA, GELIANE SOUZA DA HORA, GENIS SOUZA DA HORA 

INTERESSADO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de pedido 

objetivando a expedição de alvará judicial, interposto por ANA MARIA DE 

SOUZA DA HORA, GENIVALDO SOUZA DA HORA, GELIANE SOUZA DA 

HORA e GENIS SOUZA DA HORA, pretendendo levantar valores 

depositados Banco Bradesco, referente ao benefício de aposentadoria 

por invalidez (NB 186.041.151-4), no valor de R$ 2.382,00 (Dois Mil, 

trezentos e oitenta e dois reais), em nome do falecido JOVENIL PEREIRA 

DA HORA. Com vistas dos autos ao Ministério Público, este manifestou-se 

pela desnecessidade da intervenção ministerial. É o relatório do 

necessário. DECIDO. Considerando a documentação apresentada, que 

demonstra a procedência do pedido, defiro o alvará pretendido. Vislumbro 

que o presente procedimento é de jurisdição voluntária, onde a decisão 

não faz coisa julgada (CPC- artigo 1111), nem está o Juiz obrigado a 

observar critérios de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a 

solução que reputar mais conveniente ou oportuna (CPC- artigo 1109), 

bem como é livre ao Juiz ordenar de ofício a realização de quaisquer 

providências (CPC-1107). Ante o exposto, julgo procedente a presente e 

determino que se expeça ALVARÁ JUDICIAL para liberação dos valores 

depositados em nome do de cujus Jovenil Pereira da Hora junto ao INSS e 

Banco Bradesco, devendo tais valores serem transferidos para a conta 

bancária de titularidade do patrono dos autos. Após expedido o Alvará e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se os autos com as cautelas de estilo. 

Sem custas. P.R.I.C. Comodoro/MT, 10 de Julho 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.: 67962 Nr: 1452-36.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO MARQUES PELETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 112 e a manifestação do MPE às fls. 113, 

designo a audiência para proposta de suspensão condicional do processo 

para o dia 23 de janeiro de 2018 às 13h30min.

Intime-se apenas o réu para comparecer na audiência designada, 

cientificando-o da data e com a advertência de que deverá comparecer 

acompanhado de advogado, e que, na sua falta, ser-lhe-á designado 

Defensor Público, devendo constar ainda que em caso de não 

comparecimento será declarada sua revelia.

Para racionalizar os trabalhos, a presente decisão serve como MANDADO 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 9 de novembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Acusado a ser intimado:

ADOLFO MARQUES PELETT, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de 

Presidente Epitácio/SP, nascido em 16/04/1981, filho de Isabel Ramos 

Marques e Astolfo Caetano Pelett, RG n° 11694360 SSP/MT, residente e 

domiciliado na Rua Pitangueiras, nº 511, Centro de Comodoro/MT, CEP: 

78310-000, Fone: (65) 9.9952-7887.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18388 Nr: 3025-27.2005.811.0046

 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: JOANA PEREIRA DE SOUZA, LEILA AGUETONI, LEILA 

MONTORIO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO PASSOS CARDOSO, CLAUDINO 

FANK, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, MAGRÍCOLA S.A., WANDER ARENA 

DA COSTA, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, ANTONIO GONTIJO 

COSTA, HONORIO PIMENTEL DE ALENCAR, ANTONIA CÉLIA BARCELOS 

DE ALENCAR, LILIANA APARECIDA CUIABA MEDEIROS ARENA DA 

COSTA, PÉRICLES CORREA CARDOSO, AFONSO BARREIROS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA BABKA - OAB:16925-A, 

ANNA BABKA - OAB:303464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI 

NICHELE - OAB:7705/MT, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Intimar a parte autora para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, a 

distribuição das Cartas Precatórias de fls. 803/804.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72857 Nr: 276-85.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTILHO BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO PEREIRA DE 

ARAUJO - OAB:RO/ 1483, NAILSON NANDO OLIVEIRA DE SANTANA - 

OAB:2634/RO

 Considerando o disposto no artigo 203, § 4° do CPC e o artigo 6° da 

portaria 03/2017 desde Juízo, intimo a parte requerida para que se 

manifeste, no prazo de 15 dias, tendo em vista o retorno das cartas 

precatórias e que o MPE já apresentou suas razões finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 62217 Nr: 262-72.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES 

TERRESTRES-ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N CORREA TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Trata-se de execução em que a parte exequente afirma que o executado 

quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2502 Nr: 1204-51.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, AFONSO 

DONIZETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOÃO LANZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B, JAIME LUIZ SIMON - OAB:MT 4821, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIAMARA CONCI 

DAL'MASO - OAB:10888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - 

OAB:16152

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando a parte 

executada do inteiro teor da sentença conforme segue: "Vistos. Cuida-se 

de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para homologação 

(fls. 134) sendo que às fls. 135 consta o termo de quitação. Decido. Tendo 

em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o acordo 

celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições ficam 

fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61638 Nr: 3478-75.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVIANO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN SALVIANO DOS 

SANTOS - OAB:12851-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido e determino o sobrestamento do feito, pelo prazo 03 (três) 

meses.

Decorrido o prazo, intime-se a fazenda pública, mediante remessa dos 

autos para que se manifeste em 5 dias.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61139 Nr: 2950-41.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIJAN CEZAR MASCARELLO, ESPÓLIO DE 

RAIMUNDO TIVOTTO MASCARELLO, JANDIRA JULIA SARTURI 

MASCARELLO, GRAZIELLA MASCARELLO, DANIELE MASCARELLO, 

DAMIÃO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO-representado por JUSELI DE 

JESUS MELONI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da certidão de fls. 

143 bem como apresentar o comprovante referente à mesma, e, ainda, 

exteriorizar sobre a certidão de fls. 146, o que entender pertinente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31228 Nr: 2107-81.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA COMODORO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 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): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60659 Nr: 2444-65.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLA MASCARELLO, ESPÓLIO DE 

RAIMUNDO TIVOTTO MASCARELLO, JANDIRA JULIA SARTURI 

MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de expedição de Cartas Precatórias para as Comarcas 

de Sapezal e Tangará da Serra, para que se proceda às citações dos 

executados ESPÓLIO DE RAIMUNDO TIVOTO MASCARELLO, GRAZIELA 

MASCARELLO e JANDIRA JULIA SARTUNI MASCARELLO, bem como, a 

citação por hora certa, caso os executados estejam tentando se ocultar.

DEFIRO o pedido para que se proceda à citação dos executados nos 

seguintes termos:

1) ESPÓLIO DE RAIMUNDO TIVOTTO MASCARELLO, na pessoa de seu 

inventariante, RAIJAN CEZAR MASCARELLO, brasileiro, casado, 

agricultor, inscrito no RG nº 1.958.275-2 SSP/PR e no CPF nº 

488.795.681-91, residente e domiciliado na Avenida André Antônio Maggi, 

nº 709, Edifício Vênete, apto 203, Centro, Sapezal/MT;

2) GRAZIELA MASCARELLO, brasileira, solteira, bacharel, portadora da 

CIRG nº 925.416 SSP/PR, inscrita no CPF nº 655.183.141-91, residente e 

domiciliada na Avenida Brasil, nº 1498 W, Centro, CEP: 78.300-000, 

Tangará da Serra/MT;

3) JANDIRA JÚLIA SARTUNI MASCARELLO, brasileira, viúva, agricultora, 

portadora da CIRG nº 854.164 SSP/PR, inscrita no CPF nº 459.280.881-91, 

residente e domiciliada na Avenida Brasil, nº 1498 W, Centro, CEP: 

78.300-000, Tangará da Serra/MT.

INDEFIRO o pedido de citação por hora certa tendo em vista que cabe ao 

senhor oficial de justiça, nos termos do artigo 252 do Novo Código de 

Processo Civil, decidir pela aplicação da citação por hora certa e não ao 

magistrado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 100804 Nr: 1284-29.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEILTON GOSLINSKI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de citação, devendo o depósito 

ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11180 Nr: 1253-97.2003.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEKIEL BENTO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de janeiro de 2019, às 16h00min, conforme 

dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – Intime-se as testemunhas arroladas de acordo com o que determina o 

artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal.

3 – Expeça-se carta precatória para o interrogatório do réu EZEKIEL 

BENTO BEZERRA, endereço: Rua A, Lote 01 P.A. Bairro: Vale Verde, 

Primavera do Leste/MT.

4 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar.

 5 – Intime-se o Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36559 Nr: 1257-56.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 6206 Nr: 187-19.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOMAT CIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO 

GROSSO, NERI GUILHERME ARTMANN, USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:9.237/MT, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:OAB/PR 31.149, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte requerente para 

COMPLEMENTAR o pagamento da diligência realizada pelo oficial de justiça 

Ailton Martins Carvalho, referente a 02 (duas) diligências no município de 

Campos de Júlio/MT, no valor de R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis 

reais) cada uma e, 01 (uma) diligência até a fazenda Sperafico, região do 

Guaporé, no valor de R$ 593,00 (quinhentos e noventa e três reais), 

totalizando a quantia de R$ 1.465,00 (mil quatrocentros e sessenta e cinco 

reais), conforme certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30956 Nr: 1892-08.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA COMODORO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 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): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121317 Nr: 2615-12.2018.811.0046

 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: JOANA MARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono estes 

autos, com o fim de intimar as partes para fins e prazo do §1º do artigo 

477 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94366 Nr: 4053-44.2016.811.0046

 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: MEIRE DA SILVA CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 
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impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado às fls. 280/283, na forma do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36533 Nr: 1230-73.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIJAN CEZAR MASCARELLO, ESPÓLIO DE RAIMUNDO 

TIVOTTO MASCARELLO, JANDIRA JULIA SARTURI MASCARELLO, 

GRAZIELLA MASCARELLO, DANIELE MASCARELLO, DAMIÃO IGOR 

TONIEL MELONI MASCARELLO-representado por JUSELI DE JESUS 

MELONI MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687, VANINA FERNANDA DA CAMARA LINHARES 

- OAB:13756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Vistos.

Intimem-se, os requerentes para que se manifestem nos autos sobre o 

que entenderem pertinente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38163 Nr: 2861-52.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090 - A/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442 

OAB/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, Impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR advogado da parte requerida para que, junte nos autos os dados 

bancários, , Nº DO BANCO, CNPJ, para expedição do alvará para 

levantamento dos valores incontroversos depositados em juízo pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114148 Nr: 7050-63.2017.811.0046

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos.

Defiro o pedido de sobrestamento do Ministério Público às fls. 35, 

suspendo o presente feito ate o prazo requerido, ou seja, até o termino do 

tratamento da adolescente Thainá de Paula, previsto para 23/12/2018.

Após o decurso do prazo, independentemente de intimação, deve o MPE 

dar prosseguimento ao feito, manifestando-se o que entender de direito.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110743 Nr: 5603-40.2017.811.0046

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos.

Defiro o pedido de sobrestamento do Ministério Público às fls. 43, 

suspendo o presente feito ate o prazo requerido, ou seja, até o termino do 

tratamento da adolescente Thainá de Paula, previsto para 23/12/2018.

Após o decurso do prazo, independentemente de intimação, deve o MPE 

dar prosseguimento ao feito, manifestando-se o que entender de direito.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100088 Nr: 902-36.2017.811.0046

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DOLORES NOGUEIRA 

OLIVEIRA PARAGUAÇU - OAB:25139 - O/MT

 Sentença. Vistos. (...) Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a 

representação do Ministério Público Estadual representada em desfavor 

do adolescente CARLOS DANIEL DA SILVA para aplicar-lhes a medida 

sócio educativa de internação, prevista no artigo 112, VI, da Lei nº 

8.069/90, e absolvo o mesmo com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do 

Código de Processo Penal. Transitada em julgado a decisão, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120212 Nr: 2118-95.2018.811.0046

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 (...) Logo, a medida de internação mostra-se impertinente. Ressalto que 

esta medida está sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e 

respeito à condição peculiar do adolescente. Portanto, a liberdade 

assistida bem como a prestação de serviço à comunidade afigura-se a 

medida socioeducativa mais adequada. Isso posto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação do Ministério Público 

Estadual representada em desfavor do adolescente GUILHERME SANTOS 

JACOMA, aplicando-lhe a medida socioeducativa de Liberdade Assistida 

pelo prazo de 01 (um) ano e Prestação De Serviço À Comunidade pelo 

período de 06 (seis) meses conforme permitem os artigos 117, caput, e 

118, § 2º, ambos do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente –. Sem 

custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao MPE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2502 Nr: 1204-51.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, AFONSO 

DONIZETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOÃO LANZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B, JAIME LUIZ SIMON - OAB:MT 4821, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIAMARA CONCI 

DAL'MASO - OAB:10888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - 

OAB:16152

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 401 de 763



 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 122 e determino a realização da penhora das 

11.000 sacas de soja que se encontram depositadas no armazém. No auto 

de penhora o senhor gerente do armazém deverá ser nomeado como fiel 

depositário.

No auto de penhora deverá ser feita a avaliação do bem.

Após ser feita a penhora e a avaliação a senhora gestora geral deverá 

intimar os exequentes e o executado a se manifestarem em 10 dias.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2502 Nr: 1204-51.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, AFONSO 

DONIZETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOÃO LANZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B, JAIME LUIZ SIMON - OAB:MT 4821, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIAMARA CONCI 

DAL'MASO - OAB:10888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - 

OAB:16152

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 117, devendo a autora manifestar-se nos autos no 

prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000721-81.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORICE MORETI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI EVANGELISTA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000721-81.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: DOLORICE MORETI REQUERIDO: RUI EVANGELISTA DE 

QUEIROZ VISTOS, ETC. 1) Comunique-se o juízo deprecante acerca da 

distribuição da mesma, caso já não tenha o feito; 2) Requisite-se o 

recolhimento das custas judiciais e diligência do Oficial de justiça pela 

parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e se necessário o for; 3) Decorrido o prazo 

sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca de origem 

independente de novo despacho; 4) Caso recolhido, encaminhem-se os 

autos ao Cartório Distribuidor para o fim de que seja certificado seu devido 

recolhimento, bem como cadastro das guias e após cumpra-se conforme 

deprecado. Em sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme deprecado, 

servindo a presente de mandado. Em ambos os casos deve a mesma ser 

cumprida no prazo assinalado e na sua ausência em 10 (dez) dias pelo 

Oficial de Justiça nos moldes do art. 372, C.N.G.C./MT; 5) Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de origem com 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29275 Nr: 387-79.2009.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PÉTROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8.635, JOSÉ EDUARDO DE MIRANDA - OAB:5.023/MT, RODRIGO 

SEMPIO FARIA - OAB:8078/MT

 Código 29275

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial 

requerida por Amir Agostinho Signor em face de Simarelli Distribuidora de 

derivados de petróleo 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.

Comodoro-MT, 06 de novembro 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.: 89958 Nr: 2205-22.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CAMARGO - 

OAB:23187-B, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, nos 

termos do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, 

III, CPC.

 Após o prazo supracitado com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100524 Nr: 1146-62.2017.811.0046

 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: NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHAZZES MORAIS DELGADO - 

OAB:20707/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do inc. 

I, do art. 487, CPC o pedido da inicial, para CONDENAR O BANCO J. 

SAFRA S/A a providenciar a baixa do gravame dos três veículos 
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indicados na exordial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, 

RATIFICANDO a liminar concedida nestes autos, no que não for contrária a 

presente sentença.Condeno o requerido nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa conforme dispõe o art. 85, §2ºdo CPC.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75731 Nr: 1465-98.2015.811.0046

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMC, TMCDS, TMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FLÁVIO DE OLIVEIRA - 

OAB:346987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIANE VAZ RAIZER 

THOMAZI - OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 VISTOS.

Superada a fase postulatória, intimem-se as partes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

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, autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88135 Nr: 1559-12.2016.811.0046

 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: ANGELO ERICO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIL RINALDI, CELIO CANDIDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24.237/MT, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO conforme o requerido, SUSPENDO o processo pelo prazo de 30 

(trinta) dias.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e, intime-se a parte requerente, 

para dar o devido impulsionamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de remoção.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60313 Nr: 2071-34.2012.811.0046

 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: IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, TAIANA CRISTINA CARVALHO 

MARQUES - OAB:25314 - O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação de investigação de paternidade, DECLARANDO o 

investigado PAULO EDUARDO MAMAINDÊ como pai biológico do 

investigante ALEX MAMAINDÊ.CONDENO o requerido ao pagamento da 

pensão alimentícia mensal à autora em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente mais 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, todo dia 10, retroagindo a obrigação alimentícia à época 

da citação.DETERMINO que seja efetuado o registro de nascimento do 

menor impúbere junto ao Cartório de Registro Civil devendo constar além 

do patronímico materno e dos avós maternos a utilização do patronímico 

paterno bem como dos avós paternos.DETERMINO, outrossim, que o 

Cartório de Registro Civil forneça a certidão de nascimento de forma 

gratuita para a genitora do menor impúbere.Notifique-se o Ministério 

Público.Fixo os honorários advocatícios no montante de 01 URH, tomando 

em conta a natureza da causa e do trabalho desempenhado nos autos 

pela Advogada Nomeada.Determino, por consequência, a expedição de 

certidão em favor da defensora nomeada, Dra. Taiana Cristina Carvalho, 

contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Sem condenação em custas e 

despesas processuais em face da Gratuidade da Justiça. Expeça-se 

mandado de averbação para que seja inscrito o nome do Requerido como 

pai, bem como o nome de seus progenitores.Transitada em julgado e nada 

sendo requerido e não havendo nenhuma pendência, arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo.Publique-seIntime-seCumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001262-17.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001262-17.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

JOSE MARTINS DE SA RÉU: INSS Vistos. JOSE MARTINS DE SA ajuizou 

Ação Ordinária contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

todos devidamente qualificados nos autos. Aduziu o autor em apertada 

síntese, que é portador de neoplasia maligna na próstata e que a patologia 

em que se encontra acometido o autor é de caráter irreversível e 

definitivo. Requereu deste modo, tutela de urgência para o fim de ser 

concedido/restabelecido o benefício assistencial em prol da parte autora. 

Juntou documentos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Da 

assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência judiciária 

gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, sobretudo, pelos documentos apresentados juntos a exordial. Da 

tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência, regulada pelo artigo 

300 do Código de Processo Civil, impõe, por outro lado, além da aparência 

de bom direito, a demonstração do “perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo”. Nesta senda, colaciono explicação dada por Guilherme 

Rizzo Amaral (in Comentários às alterações do novo CPC, 2ª ed. rev. atual. 

e ampl., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 396): [...] o juiz deverá 

valorar todos os elementos disponíveis no momento da análise do 

requerimento da tutela cautelar ou satisfativa – afirmações, provas, 

contexto, direito aplicável – e empreender um juízo de probabilidade [...]. 

(grifos nossos). Isso porque consta nos autos, cadastro único junto a 

assistência social, documentos pessoais que comprovam a idade atual da 

autora. Destarte, em juízo de cognição sumária, tenho que restou 

comprovada a probabilidade do direito do autor no que tange à carência de 

recursos, sendo o segurado merecedor do benefício assistencial. 

Relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, este 

decorre do caráter alimentar do benefício pleiteado, porquanto o autor não 

está auferindo renda, o que interfere no sustento de todo o seu núcleo 

familiar. Por fim, deve ser registrado que se aplica, ao concreto, o princípio 

do “in dubio pro misero”, por se tratar de discussão acerca de verba 

alimentar, o que afasta a presunção, por ora, de legitimidade do estudo 

realizado pela autarquia. Assim, comprovada a probabilidade do direito da 

autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se 

adequado o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela e determino que o INSS 

restabeleça/conceda o benefício auxilio doença, em favor da parte autora, 

no prazo de 30 dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa 

por descumprimento que fixo em R$ 5.000,00, sem prejuízo de posterior 

majoração. Cite-se a autarquia requerida, mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 
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Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001261-32.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WALDORACY MOREIRA AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001261-32.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

WALDORACY MOREIRA AQUINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. WALDORACY MOREIRA AQUINO devidamente qualificado 

na peça basilar ajuíza Ação ordinária em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão da assistência judiciária 

gratuita, bem como tutela de urgência a fim de ser-lhe concedido o 

benefício de aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que é 

segurado especial da Previdência Social. Sustentou em apertada síntese 

que a parte autora se encontra acometida de patologia que lhe impossibilita 

de exercer atividades laborais. Requer que seja concedido em sede de 

tutela de urgência o benefício de aposentadoria rural por invalidez em 

favor do autor. É o breve relato. Decido. Da assistência judiciária gratuita. 

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente pelos 

documentos apresentados na exordial. Da tutela de urgência. De proêmio 

ressalto que para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos 

termos do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos 

efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito vislumbro que há 

mera aparência e, portanto apenas a mera aparência não satisfaz para a 

configuração do quesito probabilidade do direito. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se 

aparente, vez que os benefícios previdenciários têm natureza alimentar. 

Contudo, não se encontra presente o requisito da reversibilidade dos 

efeitos da decisão, uma vez que a concessão irrestrita de benefícios 

previdenciários sem a probabilidade de que a parte autora é de fato 

rurícola causará danos ao erário. Destarte, nesse influxo de ideias, em 

que não foram preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência 

afigura-se inviável o deferimento desta. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em sede 

de liminar formulado pela parte autora em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001266-54.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO DE ALMEIDA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001266-54.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

AGUINALDO DE ALMEIDA PRADO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

(FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) VISTOS. Determino que a parte autora 

no prazo de 15 (quinze) dias: I – Comprove a hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais. II - Proceda com a emenda à inicial 

retificando o valor da causa tendo em vista que o valor da causa deve 

corresponder ao proveito a ser obtido com a demanda ou comprove nos 

autos se fora efetuado o devido apontamento. III – Cientifique-se na 

oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará no indeferimento 

da petição inicial conforme preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010200-47.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-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 : 

8010200-47.2016.8.11.0046; Valor causa: $30,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria da liberação de valores 

conforme Alvará anexado. Via de consequência, fica Vossa Senhoria, 

também, intimada da decisão abaixo transcrita: “(...)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. Às providências. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” COMODORO, 12 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-64.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-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 : 

8010001-64.2012.8.11.0046; Valor causa: $14,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

da liberação de valores conforme Alvará anexado. Via de consequência, 

fica Vossa Senhoria, também, intimada da decisão abaixo transcrita: 

“(...)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 
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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. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” 

COMODORO, 12 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000212-87.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (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 : 

1000212-87.2017.8.11.0046; Valor causa: $6,197.29; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CONSÓRCIO]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria da liberação de valores conforme Alvará anexado. Via de 

consequência, fica Vossa Senhoria, também, intimada da decisão abaixo 

transcrita: “(...)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. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” 

COMODORO, 12 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010019-17.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA CRUZ DOS SANTOS 01381192106 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (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 : 

8010019-17.2014.8.11.0046; Valor causa: $360.00; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria da liberação de valores 

conforme Alvará anexado. Via de consequência, fica Vossa Senhoria, 

também, intimada da decisão abaixo transcrita: “(...)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. Às providências. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” COMODORO, 12 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000227-56.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MESSIAS RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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))

 

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 : 

1000227-56.2017.8.11.0046; Valor causa: $37,480.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de Vossa Senhoria da liberação de valores conforme Alvará 

anexado. Via de consequência, fica Vossa Senhoria, também, intimada da 

decisão abaixo transcrita: “(...)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. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” COMODORO, 12 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-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))

 

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 : 

8010134-67.2016.8.11.0046; Valor causa: $15,218.74; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria da liberação de valores 

conforme Alvará anexado. Via de consequência, fica Vossa Senhoria, 

também, intimada da decisão abaixo transcrita: “(...)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. Às providências. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” COMODORO, 12 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000236-18.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CORREIA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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))

 

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 : 

1000236-18.2017.8.11.0046; Valor causa: $37,480.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de Vossa Senhoria da liberação de valores conforme Alvará 

anexado. Via de consequência, fica Vossa Senhoria, também, intimada da 

decisão abaixo transcrita: “(...)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. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” COMODORO, 12 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010226-45.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CUOGHI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

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 : 

8010226-45.2016.8.11.0046; Valor causa: $10,600.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria da liberação de valores 

conforme Alvará anexado. Via de consequência, fica Vossa Senhoria, 

também, intimada da decisão abaixo transcrita: “(...)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. Às providências. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” COMODORO, 12 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010066-25.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

M. A. CASTILHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR OAB - MT0006757A 

(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 : 

8010066-25.2013.8.11.0046; Valor causa: $26,974.40; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

da liberação de valores conforme Alvará anexado. Via de consequência, 

fica Vossa Senhoria, também, intimada da decisão abaixo transcrita: 

“(...)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. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” 

COMODORO, 12 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: 1000069-98.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (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 : 

1000069-98.2017.8.11.0046; Valor causa: $19,090.00; 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. INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de Vossa Senhoria da liberação de valores conforme Alvará 

anexado. Via de consequência, fica Vossa Senhoria, também, intimada da 

decisão abaixo transcrita: “(...)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. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” COMODORO, 12 de novembro de 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-79.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA RIBEIRO DA SILVA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010000-79.2012.8.11.0046. EXEQUENTE: IOLANDA RIBEIRO DA SILVA 

DE LIMA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS. 1) Retifique-se o 

sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 

2) Após, considerando que houve o cumprimento voluntário da obrigação, 

intimem-se a parte autora/exequente por meio de seu advogado 

constituído mediante publicação no diário da justiça eletrônico/sistema 

análogo se houver, para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, 

impugne o valor depositado, e caso permaneça silente, será interpretado 

como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC]. 3) Cadastre os novos 

advogados das partes no sistema Apolo, se necessário o for e caso não 

tenha feito. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-71.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SAARA FABIOLA JOBINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL CRUZ TAVARES (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 : 

1000172-71.2018.8.11.0046; Valor causa: $5,551.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Evicção ou Vicio 

Redibitório]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓTIO 

Certifico que, até a presente data não aportou nesta Serventia a 

devolução do AR referente a citação expedida no ID 14682869 , realizada 

no dia 10/08/2018, porquanto, com tempo mais do que razoavel para o 

retorno a origem. Considerando que pode ter ocorrido o extravio do 

sobredito AR e que as partes não podem sofrer o prejuizo, impulsiono os 

autos com a finalidade redesignar nova data de audiencia conforme 

segue: 21/01/2019 as 16h10min. Ficam as partes intimadas nas pessoas 

dos seus respectivos patronos. COMODORO, 12 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: 1000175-26.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA FRANCISCA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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 COMODORO Processo: 

1000175-26.2018.8.11.0046; Valor causa: $20,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 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 04/12/2018. às13h20min a audiência, 

anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas nas 

pessoas dos seus respectivos patronos. COMODORO, 09 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: 1000175-26.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA FRANCISCA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (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 : 

1000175-26.2018.8.11.0046; Valor causa: $20,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 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 04/12/2018. às13h20min a audiência, 

anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas nas 

pessoas dos seus respectivos patronos. COMODORO, 09 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: 1000034-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO APARECIDO ALMEIDA TONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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 : 

1000034-07.2018.8.11.0046; Valor causa: $19,080.00; 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 04/12/2018 às 13h40min. a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas 

nas pessoas dos seus respectivos patronos. COMODORO, 12 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: 1000487-02.2018.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

GORETE APARECIDA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOTARDO & CIA LTDA - ME (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 : 

1000487-02.2018.8.11.0046; Valor causa: $7,000.00; 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 

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 dia04/12/2018 às 14h20min. a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas 

nas pessoas dos seus respectivos patronos. COMODORO, 12 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: 1000488-84.2018.8.11.0046

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:

MARGARETE INES PELLENZ (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 : 

1000488-84.2018.8.11.0046; Valor causa: $2,217.48; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO 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 04/12/2018 às 14h40min a audiência, anteriormente, agendada neste 

feito. Ficam as partes intimadas nas pessoas dos seus respectivos 

patronos. COMODORO, 12 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: 1000489-69.2018.8.11.0046

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:

RAIMUNDA ROCHA 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 : 

1000489-69.2018.8.11.0046; Valor causa: $3,053.68; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO 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 04/12/2018 às15h00 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Ficam as partes intimadas nas pessoas dos seus respectivos patronos. 

COMODORO, 12 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010131-83.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDIS ANTUNES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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 : 

8010131-83.2014.8.11.0046; Valor causa: $28,960.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria da liberação de valores 

conforme Alvará anexado. Via de consequência, fica Vossa Senhoria, 

também, intimada da decisão abaixo transcrita: “(...)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. Às providências. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” COMODORO, 12 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010352-03.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010352-03.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM Vistos. Da impugnação acerca da 

atualização de valores. Manifeste a parte contrária em 05 (cinco) dias. Do 

pedido de restrição judicial de bens móveis via Renajud. O sistema 

Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas 

condenadas em ações judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud. 

Assim, sem mais delongas despiciendas, o arresto/bloqueio de bens 

realizado por meio de bloqueio eletrônico de bens via RENAJUD é medida 

que se impõe. I- DETERMINO a restrição judicial via Renajud de bens 

móveis de titularidade do executado e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema RENAJUD de veículos 

cadastrados em nome da parte executada. Após, incontinenti será 

procedida à juntada aos autos do detalhamento da ordem judicial de 

bloqueio de bens em anexo a esta decisão, o qual, em sendo positivo, 

DESDE JÁ converto em penhora. Empós, intimem-se as partes, para se 

manifestar nos autos no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado com relação ao executado o art. 841, §§ 1º e 2º do CPC no 

prazo de 10 (dez) dias – art. 847, CPC. Ressalto desde já que se os 

veículos porventura encontrados estiverem restritos por alienação 
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fiduciária, procederei apenas com a restrição de transferência cuja 

penhora ficará restrita aos direitos creditórios sobre o bem, devendo a 

serventia lavrar o respectivo termo e intimar as partes, além de expedir 

mandado de intimação ao credor fiduciário, para que este proceda à 

anotação respectiva, bem como informe a este juízo em 15 (quinze) dias, 

existência de saldo devedor, advertindo-o desde já que antes de proceder 

com a baixa do gravame deverá comunicar este juízo. Manifestado o 

interesse na penhora do veículo constrito, intime-se o exequente para 

comprovar o valor de mercado na forma do art. 871, IV, CPC. Após, 

lavre-se o termo de penhora e proceda com a apreensão e remoção do 

bem móvel penhorado, o qual ficará em poder do exequente – art. 840, II, 

CPC devendo ser elaborada certidão circunstanciada da situação atual do 

veículo. Se necessário o for expeça carta precatória, cujo prazo para 

cumprimento fixo em 30 (trinta) dias. Intime-se o exequente para 

manifestar se tem interesse na adjudicação. Demonstrado interesse na 

adjudicação, intime-se a executada, em obediência ao disposto no art. 

876, §1º, do CPC, para ciência e eventual manifestação quanto ao referido 

pedido de adjudicação, no prazo de 15 dias, sob as penas da lei. Não 

pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para fins do art. 880 do 

CPC, podendo requerer a alienação particular do(s) bem (ns) 

penhorado(s), nos autos. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010352-03.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010352-03.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM Vistos. Da impugnação acerca da 

atualização de valores. Manifeste a parte contrária em 05 (cinco) dias. Do 

pedido de restrição judicial de bens móveis via Renajud. O sistema 

Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas 

condenadas em ações judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud. 

Assim, sem mais delongas despiciendas, o arresto/bloqueio de bens 

realizado por meio de bloqueio eletrônico de bens via RENAJUD é medida 

que se impõe. I- DETERMINO a restrição judicial via Renajud de bens 

móveis de titularidade do executado e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema RENAJUD de veículos 

cadastrados em nome da parte executada. Após, incontinenti será 

procedida à juntada aos autos do detalhamento da ordem judicial de 

bloqueio de bens em anexo a esta decisão, o qual, em sendo positivo, 

DESDE JÁ converto em penhora. Empós, intimem-se as partes, para se 

manifestar nos autos no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado com relação ao executado o art. 841, §§ 1º e 2º do CPC no 

prazo de 10 (dez) dias – art. 847, CPC. Ressalto desde já que se os 

veículos porventura encontrados estiverem restritos por alienação 

fiduciária, procederei apenas com a restrição de transferência cuja 

penhora ficará restrita aos direitos creditórios sobre o bem, devendo a 

serventia lavrar o respectivo termo e intimar as partes, além de expedir 

mandado de intimação ao credor fiduciário, para que este proceda à 

anotação respectiva, bem como informe a este juízo em 15 (quinze) dias, 

existência de saldo devedor, advertindo-o desde já que antes de proceder 

com a baixa do gravame deverá comunicar este juízo. Manifestado o 

interesse na penhora do veículo constrito, intime-se o exequente para 

comprovar o valor de mercado na forma do art. 871, IV, CPC. Após, 

lavre-se o termo de penhora e proceda com a apreensão e remoção do 

bem móvel penhorado, o qual ficará em poder do exequente – art. 840, II, 

CPC devendo ser elaborada certidão circunstanciada da situação atual do 

veículo. Se necessário o for expeça carta precatória, cujo prazo para 

cumprimento fixo em 30 (trinta) dias. Intime-se o exequente para 

manifestar se tem interesse na adjudicação. Demonstrado interesse na 

adjudicação, intime-se a executada, em obediência ao disposto no art. 

876, §1º, do CPC, para ciência e eventual manifestação quanto ao referido 

pedido de adjudicação, no prazo de 15 dias, sob as penas da lei. Não 

pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para fins do art. 880 do 

CPC, podendo requerer a alienação particular do(s) bem (ns) 

penhorado(s), nos autos. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010263-43.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SIMIONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0010299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (EXECUTADO)

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 : 

8010263-43.2014.8.11.0046; Valor causa: $15,466.33; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria da decisão exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juizado.: Vistos. I – Não acolho a 

manifestação do executado, considerando que o recibo anexado junto à 

exordial demonstra que este fora transferido ao mesmo livre e 

desembaraçado de qualquer ônus. Para tanto, intimem-se o devedor, na 

pessoa de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem 

um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. II – 

Oficie-se ao Detran-MT por meio do sistema Jus Convênios disponibilizado 

pela Corregedoria do TJMT para o fim de que transfira o automóvel 

TOYOTA HILUX CD4X4 SRV para a seguradora SUL AMÉRICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A. III – Empós, comprovado nos 

autos o cumprimento da ordem emanada ao Detran-MT e adimplida a 

obrigação remanescente, venham-me os autos conclusos para extinção. 

Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior, Juiz de Direito COMODORO, 12 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010263-43.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SIMIONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0010299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (EXECUTADO)

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 : 

8010263-43.2014.8.11.0046; Valor causa: $15,466.33; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria da decisão exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juizado.: Vistos. I – Não acolho a 
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manifestação do executado, considerando que o recibo anexado junto à 

exordial demonstra que este fora transferido ao mesmo livre e 

desembaraçado de qualquer ônus. Para tanto, intimem-se o devedor, na 

pessoa de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem 

um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. II – 

Oficie-se ao Detran-MT por meio do sistema Jus Convênios disponibilizado 

pela Corregedoria do TJMT para o fim de que transfira o automóvel 

TOYOTA HILUX CD4X4 SRV para a seguradora SUL AMÉRICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A. III – Empós, comprovado nos 

autos o cumprimento da ordem emanada ao Detran-MT e adimplida a 

obrigação remanescente, venham-me os autos conclusos para extinção. 

Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior, Juiz de Direito COMODORO, 12 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010341-03.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BARBOSA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010341-03.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

RENATO BARBOSA AMORIM Vistos. A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. É sabido que este 

Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto 

ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e 

da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu 

fim específico. Atento aos autos verifico que a reclamante deixou de se 

manifestar nos autos por período superior a 30 (trinta) dias, mesmo 

estando intimada a fazê-lo. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, considerando-se que a parte autora não promoveu 

os atos e diligências necessárias, conforme certidão de fl, abandonando, 

portanto, a presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas ou honorários. 

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, 12 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010250-78.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSINA VAZ RAIZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(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: 

8010250-78.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: AMBROSINA VAZ RAIZER 

EXECUTADO: BANCO BMG Vistos. Ressai dos autos que o executado 

efetuou o pagamento da dívida voluntariamente. A autora intimada a se 

manifestar quedou-se inerte conforme certidão de ID nº 12996060. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. Em decorrência do silêncio do Exequente, declaro a 

obrigação satisfeita com fulcro no artigo 526 §3º. Logo, 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, 12 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-59.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (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))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000188-59.2017.8.11.0046. REQUERENTE: PAULO ANTONIO ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

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. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor procedem em 

parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais do autor em face de BANCO LOSANGO S.A 

- BANCO MULTIPLO, em síntese, aduziu o proponente que há uma 

inserção no SPC por suposta dívida contraída junto à requerida no 

montante de R$ 1.007,33 (hum mil e sete reais e trinta e três centavos), 

incluída em 15/07/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano, tendo liberado o crédito após análise dos 

documentos de RG e CPF do reclamante. Pois bem, 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. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, anexo dos documentos pessoais por exemplo, não 

apresentou nenhum deles, apenas o suposto contrato celebrado com a 

parte autora. Conforme atual entendimento jurisprudencial: “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. 

FRAUDE. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 

FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

parte autora alegou que firmou contrato de telefonia com a ré em 2015, 

cujo valor a ser pago é de R$ 53,00 (cinquenta e três reais mensais) com 

direito a 300 MB de internet, 40 min de ligação para números locais de 

outra operadoras e ligações ilimitadas para números da Claro. Contudo, a 
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partir do mês de março/2016, valores relativos a outros planos, não 

contratados, foram cobrados indevidamente, os quais se originaram de 

falsificação de assinatura em novos contratos. 2. A competência dos 

juizados especiais cíveis é adstrita às pretensões cuja prova demande 

menor complexidade. 3. Torna-se desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, quando à luz dos documentos, a falsificação se mostra 

grosseira, permitindo desde logo a formação do juízo de convencimento. 4. 

Tratando-se de fato do serviço, era ônus da parte ré apresentar provas 

ou elementos de convencimento que pudessem afastar as características 

da falsificação. Sem se desincumbir desse ônus, a pretensão de dilação 

probatória e de levar a discussão para a esfera da justiça comum assume 

o caráter protelatório. 5. A assinatura da autora nos contratos (documento 

de Id n. 860922) e no seu documento de identificação (documento de Id n. 

860930) é bastante divergente. 6. Por fim, não é caso de aplicação da 

teoria da causa madura. Entrar no mérito da questão importaria em 

supressão de instância. A sentença deve ser anulada, determinando-se o 

regular processamento do feito. 7. Recurso da autora conhecido e provido 

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à 

origem para seu regular processamento. 8. Sem custas e sem honorários. 

9. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95. 

CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (Acórdão n.997779, 

07178427320168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 03/03/2017. Assim, a ré não 

fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial, eis que a 

assinatura constante do contrato firmado em nada se parece com as 

constantes dos documentos pessoais do reclamante. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade do 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. 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 Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

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 do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.077,33 (hum mil e 

sete reais e trinta e três centavos), discutidos nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; 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 CPC. 

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). 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, 12 de outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 121/2018-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Victor Coimbra de Souza, matrícula 

12500, Analista Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário da 1ª Vara 

desta Comarca, estará afastada de suas funções por motivo de folgas 

compensatória s, nos dias 12 à 14 de novembro de 2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor ODENIL MOREIRA DOS SANTOS, matrícula n. 1761, 

Técnico Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário 

Substituto em Substituição Legal na 1ª Vara desta Comar ca, nos dias 12 à 

14 de novembro de 2018 ;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara-MT, 12 de novembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

Informação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

DIRETORIA DO FORO

ERRATA N.º 003 18 DF

Portaria nº 116- 2018-CJA, disponibilizada no DJE Edição Nº 10376 de 

12.11.18, e publicada em 13.11.18.

Onde se lê....."dia 06 de fevereiro de 2019".

Leia-se......."dia 05 de fevereiro de 2019" .

Jaciara/MT, 12 de novembro de 2018.

CÁTIA CIRLENE BIHAIN

GESTORA GERAL
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002514-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49252 Nr: 980-17.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA TEIXEIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Ayres Barros - OAB:2402 

- TO, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, Keyla 

Márcia Gomes Rosal - OAB:2112 - TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78028 Nr: 1489-06.2016.811.0010

 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): BANCO VOLKSWAGEN S/A, NAOR DE MELO 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274-PR, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O, Roberta S. 

Servelo de Freitas - OAB:49.802 - PR

 Vistos etc...Desta forma, indefiro o pedido inicial e, via de consequência, 

mantenho excluído da relação de credores da recuperanda o crédito 

pertencente ao Banco Volkswagen S.A., no importe de R$ 372.055,84 

(trezentos e setenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro 

centavos), referente aos contratos nº 387121, 259067 e 

260893.Certificado o decurso do prazo, nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas e anotações devidas.Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara - MT, 09 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22123 Nr: 934-04.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MILITÃO DA ROCHA

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78064 Nr: 1513-34.2016.811.0010

 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): CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF), NAOR DE 

MELO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEAO GIACOMETTI - 

OAB:15596, Flavio Augusto da Costa Ribeiro Garcia - OAB:10.114 - 

MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O

 Vistos etc....Desta forma, indefiro o pedido inicial e, via de consequência, 

mantenho excluído da relação de credores da recuperanda o crédito 

pertencente à Caixa Econômica Federal, no importe de R$ 1.040.624,13 

(um milhão, quarenta mil, seiscentos e vinte e quatro reais e treze 

centavos), referente ao contrato nº 10.1248.734.0000388-30, originário da 

Cédula de Crédito Bancário nº 743.1248.003.0000020-1.Certificado o 

decurso do prazo, nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas e 

anotações devidas.Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara - MT, 09 de novembro 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93784 Nr: 3220-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETES CATARINA DE SÁ, ANTONIO LISBOA DE SÁ, 

MESSIAS DE SÁ, MANOEL CATARINO DE SÁ SOBRINHO, JUCILENE 

CANDIDO DE OLIVEIRA LISBOA DE SÁ, MIRTES VENÂNCIO GOMES DE 

SÁ, VERA LÚCIA BARBOSA DA SILVA, MARIELLE DE SÁ, ANDERSON 

RODRIGO DE SÁ, TEREZINHA LOURDES MACARIN DE SÁ, OSCAR 

ROMERO FERNANDES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em análise ao petitório de Ref. 72, verifico que a inventariante alienou bem 

imóvel pertencente ao acervo hereditário, sem que houvesse autorização 

judicial para tanto.

Assim, determino que a inventariante efetue o depósito judicial do valor 

referente a venda do bem, no prazo de 05 dias.

Determino ainda, que a inventariante junte aos autos o comprovante de 

pagamento do ITCD, recolhido dos bens a serem partilhados, ou 

apresentar declaração de isenção, se a tiver, bem como para prestar, 

tudo no prazo impreterível de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos à PGE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109924 Nr: 1149-91.2018.811.0010

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 207207 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 17/12/2018 às 13hs00.

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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73096 Nr: 13028-03.2015.811.0010

 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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, M J RUSSI & CIA LTDA 

(POSTO MESAPE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSI & RUSSI LTDA, RUSSI & RUSSI LTDA, 

VIAÇÃO VALE DO SÃO LOURENÇO LTDA, VLS - Comércio de 

Combustíveis Ltda, GR Transportes e Serviços Ltda, Tesouro Comércio de 

Combustíveis Ltda, ANDREIA WAGNER ME, NAOR DE MELO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISSY LEAO GIACOMETTI - 

OAB:15596, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14.606 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores 

delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, e ainda, 

após o trânsito em julgado, determino arquivamento do presente feito, com 

as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.Via de consequência, condeno a parte impugnante ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como, 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.P. R. 

I.Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se com 

as baixas e anotações devidas.Cumpra-se.Jaciara - MT, 09 de novembro 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48402 Nr: 44-89.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS ESTEVES E OLIVEIRA LTDA, EDIMAR 

MARTINS ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96207 Nr: 4313-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 

OAB/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada.

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 no prazo legal.

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, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47308 Nr: 2454-57.2011.811.0010

 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, 

PREV-JACI-Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. 

Jaciara/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANUTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Oliveira Miranda - 

OAB:8.567-B, Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ARRUDA DE CARLI 

ESTEVES - OAB:15389/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83527 Nr: 3929-72.2016.811.0010

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSI & RUSSI LTDA, RUSSI & RUSSI LTDA, 

VIAÇÃO VALE DO SÃO LOURENÇO LTDA, M J RUSSI & CIA LTDA 

(POSTO MESAPE), VLS - Comércio de Combustíveis Ltda, ANDREIA 

WAGNER ME, GR Transportes e Serviços Ltda, Tesouro Comércio de 

Combustíveis Ltda, NAOR DE MELO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 
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PAULA DE LARA - OAB:357020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O

 Vistos etc.....Entretanto, no caso dos autos, o impugnante não juntou 

qualquer documento que comprove a existência da alienação fiduciária em 

garantia, não havendo como dar classificação diferenciada ao crédito, 

como requer o credor.Assim, o crédito referente ao contrato n°. 

085.405.480 deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial.Desta 

forma, defiro em parte o pedido contido na impugnação, para incluir o valor 

do contrato nº 85406286 no valor de R$718.043,03 na classe III – 

Quirografário, corrigindo o valor do crédito para R$ 3.652.212,83 (três 

milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e doze reais e oitenta 

e três centavos).Com o decurso do prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas e anotações devidas.Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara - MT, 09 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78027 Nr: 1488-21.2016.811.0010

 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): BANCO BRADESCO S/A, NAOR DE MELO 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto por RUSSI E RUSSI LTDA (EM RECCUPERAÇÃO 

JUDICIAL), M. J. RUSSI E CIA LTDA (EM RECCUPERAÇÃO JUDICIAL), 

VIAÇÃO VALE SÃO LOURENÇO LTDA ME (EM RECCUPERAÇÃO 

JUDICIAL), VLS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (EM 

RECCUPERAÇÃO JUDICIAL), ANDREIA WAGNER ME (EM RECCUPERAÇÃO 

JUDICIAL), TESOURO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP (EM 

RECCUPERAÇÃO JUDICIAL), GR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME 

(EM RECCUPERAÇÃO JUDICIAL), qualificados nos autos (Ref. 36).

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram (Ref. 

32).

Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a ser lançada pela Terceira 

Câmara de Direito Privado do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, ante o 

pedido de concessão de tutela recursal, bem como eventual pedido de 

informações sobre a r. decisão proferida por esta singela instância.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48400 Nr: 42-22.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, EDIMAR 

MARTINS ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97569 Nr: 4941-87.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLDÃO DA COSTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRIS MICHELLE DOS SANTOS 

FERREIRA - OAB:23668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada.

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 no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, § 11 do CPC).

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, 07 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1298 Nr: 608-93.1997.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. C. GOMES - ME, MAURA RIBEIRO DE 

CASTRO GOMES, JARI GOMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, devendo 

opor, caso queira, algum fato impeditivo à incidência da prescrição, no 

prazo de 15 dias.

Após, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 07 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92530 Nr: 2634-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANDERLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada.

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 no prazo legal.

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, 07 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90504 Nr: 1627-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR PIRES DA SILVA EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....De outra banda, 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$ 25.805,69 (vinte 

e cinco mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e nove centavos),nas 

contas do empresário individual Claudimar Pires da Silva, CPF sob nº 

724.904.467-20.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada pessoalmente para, querendo, ofertar 

impugnação.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, não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique a parte 

exequente outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, 

no prazo de 15 (quinze) dias, 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, 07 de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77771 Nr: 1410-27.2016.811.0010

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIARA PRODUCOES LTDA ME, FLAVIA 

ESTEVO GOMES, MARCELO IVAN KLEIN JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto etc.

Trata-se de pedido da parte requerente pela realização de diligências 

judiciais visando obtenção de endereços do requerido MARCELO IVAN 

KLEIN JÚNIOR por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, a 

fim de localizar a parte solicitada.

Pois bem.

Diante das diligências realizadas pelo autor (ref. 53), a fim de conferir 

celeridade na prestação de serviços pelo Poder Judiciário, defiro o pedido 

formulado pela parte requerente à Ref. 63.

 Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do requerido pelos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD.

Sendo frutífera a diligência, cumpra-se nos termos do despacho inicial.

Restando todas as diligências infrutíferas, desde já, determino a citação 

do requerido por edital, com prazo de 20 (trinta) dias.

Após, não comparecendo o réu nos autos, NOMEIO a Defensoria Pública 

para atuar como curadora especial, conforme preceitua o art. 72, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 743 Nr: 1640-36.1997.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINDO PEREIRA MARTINS, GUIDO PEREIRA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, devendo 

opor, caso queira, algum fato impeditivo à incidência da prescrição, no 

prazo de 15 dias.

Após, certifique-se e voltem-me 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 71484 Nr: 12365-54.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 415 de 763



TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS JULIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 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 as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61549 Nr: 3935-50.2014.811.0010

 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: MARILENE ANA SMOLSKI

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69621 Nr: 11764-48.2015.811.0010

 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: RUSSI & RUSSI LTDA, RUSSI & RUSSI LTDA, VIAÇÃO 

VALE DO SÃO LOURENÇO LTDA, M J RUSSI & CIA LTDA (POSTO 

MESAPE), VLS - Comércio de Combustíveis Ltda, GR Transportes e 

Serviços Ltda, Tesouro Comércio de Combustíveis Ltda, ANDREIA 

WAGNER ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, SCANIA BANCO SA, 

ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A, NAOR DE MELO FRANCO, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO RURAL DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS MT, BANCO VOLKSWAGEN S/A, BANCO RODOBENS 

S/A, SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, BANCO DO BRASIL S.A, SK AUTOMOTIVE, WIDAL E 

MARCHIORETTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O, 

Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274, ALINE HENRIQUE ALBERTO DANTAS - OAB:6718/RN, 

AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - OAB:357020, ANDREA 

SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES - OAB:3.608/RN, 

ANDRÉYA MONTI OSÓRIO BUSTAMANTE - OAB:12605, Antônio 

Martello Júnior - OAB:6370/MT, CHRISSY LEAO GIACOMETTI - 

OAB:15596, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818, FERNANDO FREITAS 

FERNANDES - OAB:19.171/MS, Flavio Augusto da Costa Ribeiro 

Garcia - OAB:10.114 - MT, HELDER GUIMARÃES MARIANO - 

OAB:18.941/MS, KARINA RIBEIRO NOVAES - OAB:197.105/SP, 

LEANDRO GARCIA - OAB:210.137, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:6358, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, NAOR DE MELO FRANCO - 

OAB:19243/O, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14.885 - MT, RODRIGO 

SARNO GOMES - OAB:203.990/SP, ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710/O, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:291194

 1) Ante o exposto, com fulcro no art. 58, da Lei n. 11.101/05, HOMOLOGO 

O PLANO E CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à RUSSI E RUSSI 

LTDA, M.J. RUSSI E CIA LTDA, VIAÇÃO VALE DO SÃO LOURENÇO LTDA 

ME, VLS – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ANDREIA WAGNER ME, 

TESOURO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP, GR TRANSPORTES E 

SERVIÇOS LTDA ME, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos 

artigos 59 a 61 da mesma lei, com as observações relativas às 

cláusulas/disposições consideradas nulas e ineficazes nesta decisão, 

dispensando, por ora, a apresentação das certidões negativas de débitos 

fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como 

consignado no plano, será ao da publicação da presente decisão.2) O 

cumprimento das obrigações estabelecidas no plano dar-se-á diretamente 

aos credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo.3) DECLARO 

A NULIDADE da “cláusula” que prevê supressão das garantias 

fidejussórias e reais sem expressamente condicionar à anuência do 

credor titular; valendo ressaltar que, como tal cláusula não compromete a 

essência do plano aprovado pelos credores, permitindo com isso, mera 

eliminação de tal premissa sem prejuízo do conteúdo restante, deixo de 

anular o plano como um todo para acolher os anseios dos credores que 

preferem sua aprovação.4) Também em virtude do controle de 

legalidade....Determino, por fim, a intimação das recuperandas para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias, acerca da proposta dos honorários 

formulada pelo Administrador Judicial na Ref. 343.Intimem-se. 

Cumpra-se.Às Providências.Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97079 Nr: 4697-61.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Montezuma de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CAMPOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Massariol Cardoso - 

OAB:22.308 - MT, JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada.

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 no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, § 11 do CPC).

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, 07 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45241 Nr: 95-37.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NCP, NCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Valdemar José Pinto 

Filiação: Jose Pinto Filho e Francisca Maria Pinto, brasileiro(a), natural de 

Goianesia-GO, solteiro(a), ruricola, Endereço: Bairo Primavera (2) Firma 

Mantiqueira, Bairro: Primavera do Leste/mt, Cidade: Campo Verde-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56036 Nr: 492-91.2014.811.0010

 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: VILMA DE FATIMA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTÔNIO COSTA 

MENACHO - OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar nos autos sobre a 

regularidade do fornecimento do medicamento, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53482 Nr: 2025-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCDC, CEDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema 

Apolo.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3742 Nr: 2481-21.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:2.828-E, JEVERSON LUIZ QUINTEIRO - OAB:4.590-B, RUBIA NERY 

R. GUIMARÃES - OAB:6.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para, querendo no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar em relação a eventual ocorrência da prescrição do crédito 

tributário, nos termos do artigo 40, §4º, da Lei n. 6.830/80.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4468 Nr: 164-89.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MARTINS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para, querendo no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar em relação a eventual ocorrência da prescrição do crédito 

tributário, nos termos do artigo 40, §4º, da Lei n. 6.830/80.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 672 Nr: 1462-53.1998.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY MARIA STROHSCHEIN, MARIA ROSA 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, devendo 

opor, caso queira, algum fato impeditivo à incidência da prescrição, no 

prazo de 15 dias.

Após, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 721 Nr: 1245-44.1997.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO ALVES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:MT 4.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, devendo 

opor, caso queira, algum fato impeditivo à incidência da prescrição, no 

prazo de 15 dias.

Após, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25 Nr: 1367-23.1998.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTISUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTÓRIO VALDEMAR FAVORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, devendo 

opor, caso queira, algum fato impeditivo à incidência da prescrição, no 

prazo de 15 dias.

Após, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1744 Nr: 564-40.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, 

NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - OAB:14.242-A

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema 

Apolo.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam-se os autos com vista à 

exequente para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51141 Nr: 3033-68.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - OAB:14.242-A

 Vistos etc.

Diante da ausência de bens penhoráveis, defiro o pedido da parte credora 

e, via de consequência, SUSPENDO a execução pelo prazo de 01 (um) 

ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§ 1º e inciso III do Art. 

921 do CPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como 

ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 

suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 

penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 

ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, 

ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e 

rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento 

da execução. Como toda e qualquer execução funda-se na 

responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§ 2º, do Art. 921 do CPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921 do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o § 1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação do(a) exequente, começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 501 Nr: 9-28.1995.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ORIDES JOÃO ROSIN, NELCI LAZAROTTO 

ROSIN, FRANCIELLE ROSIN, PRISCILA ROSIN GONÇALVES, ROBSON 

CROSUÉ ROSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Núcia De Marchi - 

OAB:4.647, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6647-B

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema 

Apolo.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5439 Nr: 1035-22.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO GRAMADÃO DE MEREDIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERVALDO ROSANO CARDOSO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS MENDONÇA - 

OAB:2.087, JULIO CÉSAR ROSA - OAB:167092, OCLAIR ZANELI - 

OAB:122991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172/MT, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema 

Apolo.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5607 Nr: 1186-85.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT

 Vistos etc.

Diante da ausência de bens penhoráveis, defiro o pedido da parte credora 

e, via de consequência, SUSPENDO a execução pelo prazo de 01 (um) 

ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§ 1º e inciso III do Art. 

921 do CPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como 

ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 

suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 

penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 

ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, 

ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e 

rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento 

da execução. Como toda e qualquer execução funda-se na 

responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 
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do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§ 2º, do Art. 921 do CPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921 do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o § 1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação do(a) exequente, começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38436 Nr: 11-47.1985.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, SÉRGIO PEDRO FELTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTHON FIALHO BLESSMANN - 

OAB:2737-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, devendo 

opor, caso queira, algum fato impeditivo à incidência da prescrição, no 

prazo de 15 dias.

Após, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10549 Nr: 1097-57.2002.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da presente ação.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50318 Nr: 2135-55.2012.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO DARI NITSCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO GARCETE RIBEIRO, 

AMERICA DO SUL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 Compulsando os autos verifico que o requerido foi condenado ao 

pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sob o valor da 

causa (fl. 212v).

Após certidão de trânsito em julgado (fl. 291v), o requerido comparece 

aos autos informando que voluntariamente efetuou o pagamento dos 

honorários ao requerente.

 Ante o pagamento espontâneo dos honorários, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as anotações e baixas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57277 Nr: 1543-40.2014.811.0010

 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: MARILZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, ESPOLIO DE 

PAULO BONAFÉ FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, 

MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILMARA FERREIRA DE CASTRO, KATIA 

CRISTINA LEANDRO, NAVARRO DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE 

OSVALDO DA COSTA FERREIRA, CÉLIA RUIZ FERREIRA, CLEONICE 

BONAFE FERREIRA, RAQUEL MORAES MADUREIRA, ESPÓLIO DE JOANA 

DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, 

ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA, CELIA FERREIRA FRÓES, CAIO DE 

SOUZA FERREIRA, LAIZ HELENA DE SOUZA FERREIRA, STELLA 

FERREIRA DE ANDRADE, ESPOLIO DE SILAS TERCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 242/247, os doutos advogados 

renunciaram ao encargo de patrocinar a defesa dos requeridos, os quais 

se encontram cientes, conforme assinaturas nos “AR’s” juntados, contudo 

até o presente momento estes não constituíram novo patrono.

Assim, tendo em vista que o prazo previsto no art. 112, § 1º, do CPC já 

expirou, intime-se pessoalmente os requeridos representados por esses 

advogados (fls. 114/119) para que constituam novo causídico, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento do feito à sua revelia.

Ademais, intime-se a parte requerente para que traga aos autos os 

seguintes documentos no prazo de 15 (quinze) dias:

1) Matrícula atualizada do imóvel.

2) Planta em memorial descritivo, atualizada, assinado por profissional 

habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica do 

conselho de fiscalização profissional.

Após, certifique-se e voltem-me conclusos para análise do pedido de fl. 

277.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52562 Nr: 1135-83.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL, LABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que foi decretada a prisão civil do 

executado à fl. 46.

Expedida Carta precatória para cumprimento do mandado de prisão, 

adveio informação que até então o executado não foi localizado, 

permanecendo o referido mandado junto ao Departamento de Polícia de 

Sengés – PR, conforme certidão de fl. 75v.

Sendo assim, remeta-se o mandado de prisão ao Banco Nacional de 

Mandados de Prisão e demais órgãos eventualmente necessários.

Ademais, suspendo o processo pelo prazo de 06 (seis) meses.

 Decorrido o prazo (07/05/2019) ou cumprido o mandado de prisão, 

certifique-se e intime-se a autora para requerer o que de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.
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Aguarde-se no arquivo provisório.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93243 Nr: 2933-40.2017.811.0010

 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: ELVIRA PEREIRA BIHAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a 

implantação do auxílio doença desde a data da cessação indevida 

(04/08/2014), bem como, a sua conversão em aposentadoria por invalidez, 

desde a data desta sentença (DIP: 09/11/2018).CONDENO o INSS, ao 

pagamento das parcelas pretéritas, compreendidas desde a data da 

cessação indevida do benefício (04/08/2014) até a data desta Sentença 

(09/11/2018).Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC. Fixo os honorários advocatícios em 15% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações prev idenc iár ias ,  não  inc idem sobre  p res tações 

vincendas).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. 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. Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Às 

providências.Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51831 Nr: 391-88.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Atenta à manifestação do perito à fl. 102/103, verifico que embora o 

mesmo tenha sido nomeado nos presentes autos (fl.43), não houve 

apresentação do laudo médico, conforme se denota na certidão de fl. 61, 

razão pela qual houve a nomeação de outro expert (fl. 71).

Por fim, intime-se pessoalmente a parte autora para que cumpra o 

despacho de fl. 101, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23648 Nr: 2567-50.2007.811.0010

 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: BASSNUF RODRIGUES & CIA Ltda (POSTO PLANALTO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA MARTINS ROSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE PIMENTEL DE 

OLIVEIRA BRAATZ - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Ordinária, em fase de cumprimento de sentença, 

requerido por Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda. em face da parte executada, 

devidamente qualificados nos autos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo com assinatura dos envolvidos - 

procuradores constituídos – onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelos advogados 

constituídos não se revelam eivados de qualquer vício ou questão que 

inviabilize a homologação da transação por meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Ainda, proceda o Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a 

liberação dos valores bloqueados e depositados em Juízo, na conta 

informada no acordo, atentando-se para as novas determinações contidas 

na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23669 Nr: 2586-56.2007.811.0010

 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: BASSNUF RODRIGUES & CIA Ltda (POSTO PLANALTO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO MOTA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE PIMENTEL DE 

OLIVEIRA BRAATZ - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Ordinária, em fase de cumprimento de sentença, 

requerido por Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda. em face da parte executada, 

devidamente qualificados nos autos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo com assinatura dos envolvidos - 

procuradores constituídos – onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.
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Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelos advogados 

constituídos não se revelam eivados de qualquer vício ou questão que 

inviabilize a homologação da transação por meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Ainda, proceda o Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a 

liberação dos valores bloqueados e depositados em Juízo, na conta 

informada no acordo, atentando-se para as novas determinações contidas 

na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 195 Nr: 1514-49.1998.811.0010

 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: REALÇUCAR - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAVAN - OAB:1.630-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos e examinados.

O ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos declaratórios, em face da 

sentença de fl. 203, argumentando a existência de omissão, vez que não 

houve a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO

Conforme o art. 1.023, do NCPC, os embargos declaratórios foram opostos 

tempestivamente.

Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração 

e, por entender necessário para a elucidação da matéria, passo a 

destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema.

 No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos 

Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao 

tratar dos embargos, assim preleciona:

“(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro 

sentido da decisão.”

Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual 

Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, 

ensina que:

“(...) Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou 

acórdão contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que 

causem gravame ao recorrente.”

 É de ver que a embargante assiste razão. É que embora o feito tenha sido 

extinto ante o abandono da causa, não houve qualquer menção na 

sentença acerca dos honorários sucumbenciais.

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para suprir a omissão constante do 

“decisum” de fl. 203 e fazer constar o seguinte:

“Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 5.000,00 (cinco reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.”

No mais, persiste a decisão de fl. 203 tal como foi lançada.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara - MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8951 Nr: 1114-30.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DONIZETE RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11.972 - MT

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de Aparecido Donizete Ruiz, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Com a inicial, vieram documentos.

 Entre um ato e outro, o exequente à fl. 152, informa que o executado 

adimpliu o débito, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relatório.

Decido.

Diante do pagamento do débito objeto da presente execução, a extinção é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, face o pagamento do débito, com supedâneo no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26405 Nr: 3015-86.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES BENZ LEASING DO BRASIL 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172/MT, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em ação de depósito, 

em fase de cumprimento de sentença, proposta por MERCEDES-BENZ 

LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, em face de 

TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA, devidamente qualificados nos 

autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Entre um ato e outro, houve a suspensão dos presentes autos em 

19/08/2015, conforme decisão de fl. 155.

Decorrido o prazo, intimou-se o advogado da parte interessada, via DJE, o 

qual permaneceu inerte (fl.154), assim sendo, o exequente foi intimado 

pessoalmente para se manifestar nos autos, sob pena de extinção, 

contudo também manteve-se inerte, fl. 162.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente foi intimada 

tanto por meio do seu procurador quanto pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, advertida sob a extinção do processo sem a 

resolução do mérito no caso de descumprimento, entretanto, permaneceu 

inerte.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos encontram-se paralisados há mais de 03 
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(três) anos. Assim, verificada a inércia por abandono por parte do 

exequente, a extinção é à medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo exequente.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1078 Nr: 191-43.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Vistos etc....Pois bem, nos termos do artigo 876 do CPC “É lícito ao 

exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que 

lhe sejam adjudicados os bens penhorados.” Ademais, para Cássio 

Scarpinella Bueno, no comando do artigo retro mencionado, tem-se 

que.....Assim, tem-se que a adjudicação é uma forma de transferência 

coativa de bens do patrimônio do devedor, para o credor, a fim de 

satisfazer a obrigação inadimplida.Posto isto, tendo em vista que 

necessário satisfazer a obrigação em relação ao credor, defiro o pedido 

de adjudicação do bem penhorado e descrito no auto de avaliação de fl. 

355.Desta forma, expeça-se auto de adjudicação em nome dos 

exequentes.Ainda, de acordo com o artigo 1.269, I, da CNGC Extrajudicial, 

havendo constrições sobre o imóvel adjudicado, caberá ao juízo que 

deferiu a adjudicação ordenar a baixa das restrições, desde que haja 

comprovação da ciência dos credores nas execuções que se efetivaram 

as outras penhoras, vejamos....Entretanto, considerando que os credores 

adjudicantes no presente feito, também são os credores nas execuções 

onde houveram as outras penhoras, desnecessária a apresentação da 

certidão a que alude o dispositivo legal anteriormente mencionado.Assim, 

expeça-se o competente mandado de liberação das penhoras e demais 

gravames que recaem sobre o imóvel matriculado sob nº 5.160 do CRI de 

Jaciara/MT.Em seguida, depois de cumpridas as formalidades legais (Art. 

877, § 1º, I do CPC), expeça-se o mandado de imissão na posse aos 

adjudicantes.Com relação ao débito remanescente, intime-se a parte 

exequente para requeira o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.Por fim, determino o desapensamento do presente feito aos 

autos código nº. 51141 e 1744.Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 09 de 

novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21010 Nr: 2631-94.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDREI BATISTA SALVIANO-ME, WANDREI 

BATISTA SALVIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, WILSON SANCHES MARCONI - OAB:85.657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Visto e examinados.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial interposta por 

BANCO BRADESCO S/A em face de WANDREI BATISTA SALVIANO E 

WANDREI BATISTA SALVIANO - ME, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Com a inicial vieram documentos.

À fl. 65, a parte exequente requereu a expedição de ofício ao DETRAN de 

Cuiabá/MT, para a exclusão da restrição do veículo do executado ou baixa 

via Sistema Renajud.

 O pleito foi deferido à fl. 72.

O processo foi suspenso até que houvesse manifestação da exequente 

informando bens passíveis de penhora em nome da face executada (fl. 

82).

 Determinada a intimação, via DJE, da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito (fl. 83), a mesma quedou-se inerte (fl. 84).

Em seguida, embora devidamente intimada via Correio (fl. 86), a exequente 

não se manifestou (fl. 87).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que a exequente foi intimada 

pessoalmente para que desse prosseguimento ao feito, entretanto 

manteve-se inerte.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame. Assim, verificada a inércia da parte exequente, a extinção é 

medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes se houver, pela exequente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50589 Nr: 2425-70.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para anular a sentença de fls. 

106.Via de consequência, determino a intimação do exequente para que 

se manifeste nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.Após, certifique-se e voltem-me conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Jaciara - MT, 09 de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57764 Nr: 1928-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MARTINS GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - OAB:1950397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas à baila e capazes a 

influir à conclusão, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos, com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, e homologo os cálculos de fls. 114/116, 

referente ao crédito principal.Em relação aos honorários advocatícios, 

determino a restituição dos autos à contadoria do juízo para que retifique o 

cálculo, devendo fazer incidir sobre todas as parcelas devidas até a data 

da prolação da sentença (17/07/2012), inclusive sobre aquelas pagas pela 

Autarquia por força da liminar concedida.Aportando aos autos o cálculo 

dos honorários advocatícios, translade cópia do mesmo, juntamente com o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 422 de 763



cálculo de fls. 114/116 e a presente sentença aos autos da execução 

apensa.CONDENO a embargada ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§2º, art. 

85, CPC), ressalvando o disposto no art. 98, §2º do CPC.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49346 Nr: 1083-24.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELAINE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O 

SCATIGNA - OAB:12090-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de 

Indébito com Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela, em fase 

de cumprimento de sentença, proposta por MARCELAINE PEREIRA DA 

SILVA, em face de BV FINANCEIRA S.A, devidamente qualificados nos 

autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Entre um ato e outro, houve a suspensão do feito, fl. 187, devido a inércia 

da exequente acerca da proposta de fl.169.

Decorrido o prazo da suspensão, intimou-se o advogado da parte 

interessada, via DJE, o qual deixou decorrer o prazo para manifestação, 

fl.184, assim sendo, expediu-se mandado de intimação à credora, a qual 

não foi localizada.

Assim, diante da inércia da exequente, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, podendo estes ser desarquivados para prosseguimento do 

cumprimento de sentença, devendo, no entanto, ser observado o prazo 

prescricional de 05 (anos) a contar do arquivamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4109 Nr: 1159-39.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO FULADOR, ERICA FULADOR, 

MARILEUZA LOPES FULADOR, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO SÃO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, JUSCELINO 

BARRETO MONTEIRO - OAB:3764, MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

C/C REPARAÇÃO DE DANOS proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, em face de ESPÓLIO DE OSVALDO FULADOR e ERICA 

FULADOR, todos devidamente qualificados nos autos.

Com inicial vieram os documentos.

Sentença prolatada nos autos às fls. 157/164.

Entre um ato e outro, o MPE pugnou pela suspensão do feito, informando 

que estava em tratativas com os requeridos, a fim de extinguir a lide (fl. 

236).

Manifestação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado – Sicredi, às fls. 238/240.

Após a suspensão, o MPE juntamente com o Município interessado 

entabularam acordo, onde ficou estabelecido que após o levantamento da 

penhora e da indisponibilidade dos imóveis registrados às matriculas n° 

5.181 e 7.538, a Cooperativa de crédito de livre admissão de admissão de 

associados Vale do Cerrado – Sicredi doará um dos imóveis e o outro 

permanecerá sob seu poder, dentre outras obrigações (fls. 241/244).

 Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste extrajudicial.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC, 

homologo por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

o acordo de fls. 2.637/2.640.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Assim, desconstituo a penhora e a indisponibilidade que recaem sobre os 

imóveis matriculados sob nº. 5.181 e 7.538 do CRI local, determinando, 

desde já, seja oficiado o CRI local para proceder com as devidas baixas.

Sem custas.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Ciência ao MPE.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33137 Nr: 702-84.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA, ELENI COPETTI 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, SÍLVIA MACHADO 

MUCHAGATA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a exequente para que se manifeste, nos termos 

do despacho de fl.430, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Em igual prazo, deverá se manifestar acerca do pedido de suspensão, 

formulado às fls.431/432.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25036 Nr: 1370-26.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESTAURANTE DE COMIDA CASEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÊMIO FUTEBOL CLUBE DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DELMONDES 

DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por 

RESTAURANTE DE COMIDA CASEIRA em face de GRÊMIO FUTEBOL 

CLUBE DE JACIARA-MT, todos devidamente qualificados.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Entre um ato e outro, a parte exequente foi instada a anexar cálculo 

atualizado do débito (fl. 213).

A exequente foi intimada, via DJE, para trazer aos autos certidão de débito 

atualizada, entretanto deixou decorrer o prazo legal para se manifestar (fl. 

214).
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 Em seguida, embora pessoalmente intimada (fl. 216), a exequente 

manteve-se inerte (fl. 218).

 Assim, diante da inércia da exequente, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, podendo estes ser desarquivados para prosseguimento do 

cumprimento de sentença, devendo, no entanto, ser observado o prazo 

prescricional de 05 (anos) a contar do arquivamento.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8974 Nr: 1137-73.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES FERREIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MONTE SINAI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.508/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos (fls. 455, e verso) e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar 

configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC.Deve, assim, 

permanecer a sentença (fls. 1134/135) tal como foi lançada.Publique-se. 

Intime-se. Às providências.Jaciara - MT, 09 de novembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 15600 Nr: 19-23.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MÁRIO SONSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA RAMALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DELMONDES 

DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT, MONNY VENÍCIA VICTOR 

COELHO AGUIAR SILVA - OAB:6976-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Silva de Lima Suzano 

- OAB:11.709/MT, TATIANA CRISTINA BRITO CAMPOS COSTA - 

OAB:7393/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Monitória, convertida em título judicial, proposta pelo 

JOSÉ MARIO SONSIN, em face de ANA MARIA RAMALHO SILVA, 

devidamente qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Entre um ato e outro, houve a suspensão do feito, na data de 24/09/2014, 

fl. 212, até que fossem informados bens passíveis de penhora.

Os autos foram desarquivados em 2017, oportunidade em que fora 

determinada a intimação do interessado, via DJE, o qual deixou decorrer 

prazo, fl.214, assim sendo, o exequente foi intimado pessoalmente para se 

manifestar nos autos, sob pena de extinção, contudo manteve-se inerte, 

fl. 217/218.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Tendo em vista que a parte exequente não se manifesta nos autos há 

aproximadamente 04 (quatro) anos, e que, mesmo devidamente intimada, 

tanto por seu causídico quanto pessoalmente, esta permaneceu inerte.

Assim, verifica-se nitidamente, portanto, o abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Custas remanescentes se houver, pelo exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 08 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34871 Nr: 2420-19.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA PRISCILA BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, Pedro Paulo Peixoto da S. Junior - OAB:12.007 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Depreende-se da missiva anexada (fl. 142v), que após 03 (três) tentativas 

de entrega da carta de intimação a executada não foi localizada, 

constando na correspondência devolvida “ausente”.

Sendo assim, indefiro os pedidos feitos pelo exequente à fl. 144, por não 

serem estas a maneira mais adequada de efetuar a intimação da mesma.

 Quanto a intimação via Correios, esta já foi realizada e restou infrutífera 

mesmo após 03 (três) tentativas de entregar a correspondência à 

executada.

Acerca do pedido de intimação por e-mail, como não há a possibilidade de 

verificar se a entrega e a leitura da intimação foram realizadas de fato pela 

executada, entendo não ser o método mais adequado para intimá-la.

Desta feita, expeça-se carta precatória a fim de intimar a executada, 

conforme decisão de fl. 133 e no endereço informado pelo autor à fl. 135.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara - MT, 07 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 746 Nr: 30-67.1996.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.D. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA, NIVALDO DAMASCENO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JOSÉ MORANDINI - 

OAB:3591-A/MT

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51393 Nr: 3304-77.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GLÓRIA BARBOSA - ME, MARIA 

DA GLORIA BARBOSA, NUBIA SINOBRE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, proceda-se a emissão da certidão para inscrição do nome do 

executado nos órgãos do SPC e SERASA, nos termos do §3º do artigo 

782 do CPC, devendo a parte interessada retirá-la em secretaria, com 

posterior comunicação ao Juízo.

Lado outro, requer a exequente suspensão da ação, pelo prazo de 18 

meses, fl. 66.
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Contudo, tendo em vista que já houve suspensão do processo, fl. 51, 

transcorrido o prazo de suspensão nos termos do §2º do artigo 921 do 

CPC, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, devendo ser 

excluído o processo do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, qual seja 05 (cinco) anos, sem manifestação do credor, 

conforme o art. 921, §4º do CPC.

Intime-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49950 Nr: 1734-56.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ROSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:0000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que a exequente manifestou concordância 

com os cálculos apresentados pelo executado às fls. 115/116.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte executada, 

no valor de R$ 5.530,24 (cinco mil, quinhentos e trinta reais e vinte e 

quatro centavos) a título de restituição, bem como R$ 1.106,05 (mil, cento 

e seis reais e cinco centavos) a título de honorários advocatícios.

Determino ainda a inclusão dos honorários advocatícios arbitrados nos 

autos dos Embargos à Execução Código nº. 69457, no valor de R$ 1.300 

(mil e trezentos reais).

Dessa forma, determino seja oficiado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, instruindo-se com as peças necessárias 

(Artigo 3º, § 1º, do Provimento nº. 11/2017-CM).

 Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 

encaminhe-se o RPV/Precatório ao executado para pagamento, nos 

termos do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de novembro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000781-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA PARMIGIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para querendo, 

no prazo legal, apresentar impugnação e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000771-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DE OLIVEIRA MORAIS DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para querendo, 

no prazo legal, apresentar impugnação e requerer o que de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101071 Nr: 6679-13.2017.811.0010

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORACIO MENDONÇA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALCI BARBOSA SILVA, LAZARO DE 

ARAUJO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação do requerido José Valci foi 

protocolado dentro do prazo legal. Certifico mais que o requerido Lazaro 

não foi citado. Certifico ainda que faço a intimação do advogado do autor 

para impugnar a contestação de ref. 26. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34558 Nr: 2114-50.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DO CÂNCER DE MATO GROSSO, 

ERIK FREITAS FORTES BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA 

- OAB:4625, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT

 VISTOS, ETC.

01) Revogo a nomeação do Sr. Perito de fls. 223, uma vez que o 

profissional médico nomeado como assistente pericial do autor às fls. 214.

02) Antes, contudo, de nomear outro profissional, determino a intimação 

do autor para que se manifeste em 05 (cinco) dias, sobre eventual 

configuração da prescrição de sua pretensão reparatória, considerando a 

data do ato imputado aos requeridos e a data do protocolo da presente 

ação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 09/11/2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 183 Nr: 316-74.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE 

ALVES PINTO - OAB:6294-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123 - PR, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Processo nº 316-74.1998.811.0010
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Código nº 183

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio de valores via BacenJud, este restou 

infrutífero, tendo vista a ausência de saldo nas contas bancárias da parte 

executada, conforme espelhos anexos.

Após, em consulta ao Sistema InfoJud, obtive as últimas declarações de 

rendimentos da parte executada.

Assim, intime-se o exequente para se manifestar e dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Outrossim, considerando a juntada de informação econômico-financeira 

do executado aos autos, cumpra-se a secretaria com o disposto no art. 

477 da C.N.G.C que preconiza: “As secretarias farão arquivos 

reservados, em pasta própria, física ou eletrônica, dos ofícios prestadores 

das informações econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu 

conteúdo ao interessado e certificando no processo essa ocorrência (...)§ 

2º Decorridos 06 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente.”

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 7 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 5306 Nr: 906-17.1999.811.0010

 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): EDILEUZA SALVIANO SILVA-ME, JOÃO 

PEREIRA DA SILVA NETO, JOZIAS MELO DE ALMEIDA, EDILEUZA 

SALVIANO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 932/2003

Código 5306

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 109.

Findo o prazo sem que haja manifestação da parte exequente, 

certifique-se o necessário e retornem os autos ao arquivo.

Outrossim, tendo em vista tratar-se de ação de execução de título 

extrajudicial, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

retificada a atuação do feito.

Após, certifique-se a Sra. Gestora se o feito ainda se encontra na lista de 

processos Meta 2 de julgamento do CNJ e, se necessário, determino a 

retirada da tarja identificadora.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 8 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45911 Nr: 849-76.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRGEML, SRDOG, LDDMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da devolução da carta 

precatória (fls. 155/157) e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30003 Nr: 2449-06.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINDO JORGE SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON JORGE SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, GIULIANO ARAKEN SILVA - OAB:5216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, compareça a secretaria da 2ª Vara, para retirar 

o Mandado de Liberação da Hipoteca, para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100873 Nr: 6591-72.2017.811.0010

 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: Juvenilio de Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a requerida não apresentou contestação. Certifico 

mais que, faço a intimação do advogado do autor para impugnar a 

contestação. É o que me cumpre certifica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47874 Nr: 3125-80.2011.811.0010

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JOSÉ ROTLLI, GILDA ROTILI

 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: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o artigo 729 do CPC, conforme a 

determinação de fls. 151/152. Certifico ainda que, os autos serão 

devidamente arquivados e entregues ao requerente.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51715 Nr: 262-83.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALOISIO PEREIRA DO NASCIMENTO, Cpf: 

02014311145, Filiação: Elza Pereira Nunes do Nascimento, data de 

nascimento: 03/02/1979, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT. 

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, por meio 

de seu Promotor de Justiça Criminal, no uso de suas atribuições legais, co 

supedâneo no artigo 19, inciso I da Constituição Federal e 41 do Código de 

Porcesso Penal, vem, neste ato, oferecer: DENÚNCIA contra ALOISIO 

PEREIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, filho de Elza Pereira Nunes do 

Nascimento, natural de Rondonópolis-MT, por ter cometido os seguintes 
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fatos tipificados como crime: Consta do incluso procedimento 

administrativo investigatório que no dia 09 de maio de 2012, por volta das 

08h00min, na Rua Guaicurus, Loja Pérola Joias, em Jaciara, o Denunciado 

ALOISIO PEREIRA DO NASCIMENTO, acompanhado de outro elemento 

aindanpao identificado, em unidade dedeígnios e identidade de propósitos, 

subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida por 

arma de fogo, aproximadamente 800g em joias de ouro, 100 anéis de 

prata, 70 relógios, 01 balança de precisão, 10 óculos de sol e mostruário 

de folheados, de propriedade das vítimas Maria Neci Costa Souza Miranda 

e Deuzimar Lopes de Miranda, além do celular, relógio e dinheiro deuso 

pessooal deste, avaliados indiretamente em aproximadamente R$ 

40.000,00(quarenta mil reais), conforme auto de fls. 21-IP. Segundo se 

apurou, o Denunciado e seu comparsa, ambos portanto arma de fogo, 

adentraram o estabelecimento comercial de propriedade das vítimas e, 

passando-se por clientes, abordaram o proprietário e anunciaram-lhe o 

assalto. Por volta de 05min depois do início do roubo, a segunda vítima e 

também proprietária do estabelecimento chegou ao local e também foi 

recebida pelos meliantes. O Réu e o terceiro não identificado amarraram 

as vítimas em uma das salas da loja e após a subtração foragiram. Ante o 

exposto denuncio ALOISIO PEREIRA DO NASCIMENTO como incurso no 

artigo 15, § 2º, inciso I e II do Código Penal, requerendo que r. e a. esta, 

seja instaurado contra o denunciado o devido processo legal, nos termos 

dos artigos 396 e seguintes do Código de Porcesso Penal, citando o 

denunciado para apresentar defesa e demais atos do processo, 

ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se até ulterior 

decreto condenatório. Jaciara, 29 de agosto de 2013. (a) Milton Mattos da 

Silveira Neto - Promotor de Justiça.

Despacho: Vistos em correição.Verifica-se que o processo encontra-se 

suspenso, bem como o curso do prazo prescricional, na forma do artigo 

366, do Código de Processo Penal.No entanto, evidencia-se que a Srª 

Gestora Judicial, até os dias atuais, ainda não procedeu o cálculo da 

prescrição, com a consequente certificação nos autos e agendamento no 

sistema Apolo, com a posterior conclusão dos autos, em caso de decurso 

do prazo ou em sendo encontrado o (a) réu (ré), nos termos do verbete 

do enunciado da súmula nº 415, do STJ, bem como do Provimento nº 

49/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do estado do Mato 

Grosso.Atente-se que o lapso prescricional é calculado levando-se em 

consideração cada crime isoladamente, valendo-se dos parâmetros de 

pena contidos no artigo 109, do Código Penal.Nota-se ainda, no que tange 

aos crimes contra a vida, em havendo nos autos algum ato de 

cientificação pessoal do réu, a respeito da acusação que lhe é imputada 

(citação ou intimação), o feito deverá voltar a correr normalmente, com a 

consequente intimação do(a) acusado(a) da decisão de pronúncia, por 

edital, caso ainda não tenha sido procedida, na forma do artigo 420, do 

Código de Processo Penal, uma vez que o sistema atual permite que o réu 

seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, ainda que não esteja 

presente ao ato.Forte em tais razões, DETERMINO que a Srª Gestora 

Judicial efetue os procedimentos supracitados, COM A MÁXIMA 

URGÊNCIA e, se for o caso, mantenham-se os autos no arquivo, com o 

devido controle de eficiência dos prazos.Sem prejuízo da manutenção da 

suspensão, notifique-se o Ministério Público para, querendo, informar 

possível endereço atual do réu, sem prejuízo da realização de consulta 

por parte da Srª Gestora Judicial no SIEL, em órgãos públicos e/ou 

empresas detentoras de cadastros públicos, como, por exemplo, 

empresas de telefonia, CDL, concessionárias públicas, dentre outras 

usuais. DETERMINO que tais diligências sejam efetuadas no prazo de 10 

(dez) dias, evitando-se assim demoras injustificadas à marcha processual 

e, consequentemente, a elevação da taxa de congestionamento 

p r o c e s s u a l ,  o  q u e  r e v e r b e r a  e m  i n e f i c i ê n c i a 

administrativa.Intime-se.Cumpra-se com a máxima 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, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 06 de novembro de 2018

Jader Gomes de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 47350 Nr: 2504-83.2011.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO REIS E CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Gama Filho - 

OAB:MT0013444O

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO REIS E CRUZ, Filiação: Adão 

Catarino da Cruz e Ivone Luiza dos Reis, data de nascimento: 28/05/1987, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), soldador. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO RENATO REIS E CRUZ, para 

constituirnovo advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo cientificado 

de que, no seu silêncio, será nomeado a Defensoria Pública para atuar 

nos presentes autos.

Despacho/Decisão: Vistos. Homologo a desistência da oitiva da 

testemunha Marlene Maria Ferreira. Considerando que o Advogado do réu 

não compareceu à audiência, sem provar justo impedimento até a abertura 

da audiência, embora devidamente intimado para o ato, razão pela qual O 

CONDENO ao pagamento de multa no montante de 10 (dez) salários, com a 

posterior extração de cópia desta ata para envio à OAB/MT para tomar as 

medidas que entender cabíveis. Nomeio para o ato a Defensora Pública em 

atuação perante a Terceira Vara de Jaciara-MT, a teor do art. 265, do 

Código de Processo Penal. Encerrada a instrução, considerando que o 

Ministério Público Estadual já apresentou alegações finais, por termo, vista 

à Defesa para apresentação de alegações finais no prazo legal. No 

silêncio da defesa, intime-se o réu, por edital, para constituir novo 

advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo cientificado de que, no 

silêncio, tal munus recairá sobre a Defensoria Pública em atuação na 

Vara, que deverá apresentá-la no prazo legal. Após, voltem-me conclusos 

com URGÊNCIA para sentença, por ser feito afeto à Meta 2 do CNJ.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 08 de novembro de 2018

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 48332 Nr: 3617-72.2011.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os prsentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogado do réu DR. JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA, via 

DJE, para no prazo legal, manifestar-se acerca das testemunhas de 

defesa arroladas às fls. 94, que não foram ouvidas, conforme termo de 

fls. 145/146.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 46678 Nr: 1726-16.2011.811.0010

 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): WAGNER XAVIER SOBRINHO, ELIEL RIBEIRO 

LESSA, ELISMAR MARTINS LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

ELIZETE MORALES BEZERRA - OAB:5.234-MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO á DRª ELIZETE MORALES BEZERRA, via DJE, da r. sentença 

de fls. 506/510, bem como de fls. 513/514, em relação ao acusado: Eliel 

Ribeiro Lessa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 113574 Nr: 2802-31.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JARLAN BEZERRA DA SILVA, WELITON 

FANAIA MARTINS, LUAN MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

ABSOLVER WELITON FANAIA MARTINS, devidamente qualificado nos 

autos, do tipo previsto no artigo 33, cabeça, c/c artigo 35, cabeça, ambos 

da Lei Federal n° 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal; CONDENAR JOSÉ JARLAN BEZERRA DA 

SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, 

cabeça, da Lei Federal n° 11.343/2006 e, ABSOLVÊ-LO, do tipo previsto 

no artigo 35, cabeça da Lei Federal n° 11.43/2006, com fulcro no artigo VII, 

do Código de Processo Penal e CONDENAR LUAN MARTINS DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 12, da Lei 

Federal n° 10.826/2003.(...) Por derradeiro, condeno os réus JOSÉ 

JARLAN DA SILVA e LUAN MARTINS DE OLIVIERA ao pagamento das 

custas processuais em proporção.EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA 

em favor de JOSÉ JARLAN BEZERRA DA SILVA, se por outro motivo não 

estiver preso. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:1)Expeçam-se as guias de execução 

penal dos réus;2)Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando a condenação dos réus, com sua devida identificação, para 

cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código 

Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 1988;3)Oficie-se ao órgão 

responsável pela estatística criminal, bem como, à POLITEC e a 

INFOSEG;4)Proceda-se ao recolhimento da multa aplicada em 10 (dez) 

dias do trânsito em julgado, conforme artigo 50, do Código Penal e artigo 

686 do CPP;5)Procedam-se as demais anotações e comunicações de 

estilo;Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002103-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATH DE SOUZA CANHIZARES (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: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 09:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

MAria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o recurso de embargos de declaração, ID n.º 

16423211, foi interposto no prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte autora 

para querendo, no prazo de 05 dias, manifestar-se. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUELINA RIBEIRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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 que o recurso inominado interposto no ID nº 16432337 e 

ss, bem como, o preparo foi protocolado tempestivamente. Assim, em 

cumprimento ao artigo 42, § 2º da Lei 9099, de 26 de setembro de 1995, 

intimo a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ DE JESUS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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 que o recurso inominado interposto no ID nº 16443768 e 

ss, bem como, o preparo foi protocolado tempestivamente. Assim, em 

cumprimento ao artigo 42, § 2º da Lei 9099, de 26 de setembro de 1995, 

intimo a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CARMO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto no ID nº 16445322 e 

ss, bem como, o preparo foi protocolado tempestivamente. Assim, em 

cumprimento ao artigo 42, § 2º da Lei 9099, de 26 de setembro de 1995, 

intimo a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002938-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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Vistos em Plantão Judiciário. Em análise detida dos autos, tenho o pedido 

merece ser analisado. Vejamos. Neste sentido, o Provimento n° 

001/2013/CM, que revogou o Provimento n. 034/2012/CM e estabelece o 

Plantão Regional no Primeiro Grau de jurisdição do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, assim dispõe, verbis: (...) Art. 21 O serviço de 

plantão judiciário se destina exclusivamente ao recebimento, conhecimento 

ou decisão em: I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança 

em que figurar como coator autoridade submetida à competência 

jurisdicional do magistrado plantonista; II – comunicações de prisão em 

flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

III – pedidos de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada 

urgência, por representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 

IV – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que OBJETIVAMENTE, COMPROVADA a urgência; V – medida cautelar, de 

natureza civil ou criminal, QUE NÃO POSSA SER REALIZADO NO 

HORÁRIO NORMAL de expediente ou no caso em que a demora possa 

resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; VI – medidas 

urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a 

que se referem as Leis n. 9.099, de 26 de setembro de 1995 e n. 10.259, 

de 12 de julho de 2001, LIMITADAS às hipóteses acima enumeradas. (...) 

Assim, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no Art. 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Por outro lado, quanto à tutela de urgência de natureza antecipada 

(Art. 300, “caput” e §3º), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula 

Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito 

Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, 

Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 

13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 

2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal finalidade da tutela 

provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique”. Ainda, verifica-se do presente caso que 

se devem evidenciar os requisitos de probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o § 3º do artigo 300 

do Codex Processual. Pois bem. Alega a autora que utiliza os serviços 

prestados pela requerida, sendo titular da Unidade Consumidora nº. 

6/1126836-4. Alega que no dia 04/11/2018 houve uma queda do 

fornecimento de energia em sua propriedade, cujo problema permanece há 

06 dias, embora tenha solicitado inúmeras vezes o restabelecimento do 

serviço. Destaca-se dos autos que os documentos acostados são 

capazes de indicar a probabilidade do direito invocado, pois o histórico de 

contas informa que inexistem débitos em aberto em relação à Unidade 

Consumidora da autora, o que demonstra que não há óbice para a 

religação da energia. Ainda, há urgência no pedido. Há perigo de dano, 

consoante se observa, visto que se cuida de um tipo de serviço 

absolutamente indispensável e essencial, levando em conta as exigências 

da vida contemporânea. Assim, diante do exposto, DEFIRO a antecipação 

dos efeitos da tutela de urgência para determinar que a requerida 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. proceda, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o restabelecimento da 

energia elétrica na residência da autora JOSELIA GOMES DA SILVA, 

brasileira, aposentada, inscrita no CPF de n.º 190.385.691-49, localizada 

na Rua Rural s/n, Fazenda Chuva de Prata, Jaciara/MT (Unidade 

Consumidora nº. 6/1126836-4), sob pena de responsabilidade por danos 

eventualmente advindos de sua recusa, bem como multa diária no valor de 

R$ 1000,00 (mil reais), até o limite do teto dos juizados. Intime-se a 

requerida para cumprimento desta decisão, e diante o caráter de urgência, 

esta servirá como mandado. Cite-se para a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se as advertências contidas no § 1.º do art.18 da Lei n.º 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 10 de novembro de 2018 às 15h15min. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal Plantão 

Judiciário/Polo VIII

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000395-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RHONAN COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Patrícia Gomes Araújo OAB - GO26309 (ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Processo: 

1000395-69.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RHONAN COSTA EXECUTADO: 

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL S/A Vistos, etc. O 

artigo 50 do Código Civil autoriza a desconsideração da personalidade 

jurídica para que os efeitos de certas e determinadas 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. Na 

oportunidade, outrossim, realizei pesquisa e efetivação de restrição sobre 

o único veículo automotor registrado em nome da parte executada, medida 

deferida anteriormente, conforme telas do sistema RENAJUD que seguem. 

Verifica-se, entretanto, a preexistência de outras restrições sobre o bem. 

Assim, manifestem-se sobre a diligência, requerendo o que de direito no 

mesmo prazo. Sem prejuízo, determino a intimação da parte executada a 

fim de, caso queira, se manifeste no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

pedido de bloqueio de valores sobre o CNPJ 62.173.620.0001-80 (id. 

12824073). Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-25.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010004-25.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA EXECUTADO: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS Vistos. Sendo 

hipótese de deferimento do pedido da parte para requisição de informação 

sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do 

art. 476 da C.N.G.C., procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. Com 

efeito, restou infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos que 

seguem. Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre o resultado 

das pesquisas, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias. No 

silêncio, conclusos para extinção. DEFIRO a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, 
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do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. Caso requerido, DEFIRO 

também o PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001172-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR COIMBRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001172-54.2017.8.11.0010. REQUERENTE: VICTOR COIMBRA DE SOUZA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 

LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT 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 – 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. 8 - 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. 9 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIKAEL RAMALHO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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 DECISÃO Processo: 

1000996-75.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE MIKAEL RAMALHO 

ALVES EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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 – 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. 8 - 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. 9 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000999-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL REGINALDO FIGUEIROA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Processo: 

1000999-30.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: MANOEL REGINALDO 

FIGUEIROA DA SILVA EXECUTADO: MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 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 – 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. 8 - Atente-se para conversão 

da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem como seja 
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certificado a existência de custas pendentes nos casos de condenação 

nas penas por litigância de má-fé. 9 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010229-79.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010229-79.2014.8.11.0010. EXEQUENTE: SIRLEY BENITES KOYAMA 

EXECUTADO: ALDO PEREIRA DE SOUZA Vistos, etc. Considerando que 

até o presente momento a dívida não foi quitada voluntariamente, DEFIRO o 

pedido de penhora do crédito da parte executada junto ao Juízo indicado, 

no rosto dos autos, até o limite da presente execução, nos termos do art. 

860 do CPC. OFICIE-SE ao respectivo Juízo, SOLICITANDO a averbação da 

penhora com destaque, a fim de que seja realizada sobre eventual crédito 

que vier a caber à parte executada, com o encaminho dos valores para a 

conta única deste juízo. Deverá a parte exequente acompanhar referido 

processo. Uma vez aperfeiçoada a penhora, INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com 

aviso de recebimento para, no prazo legal, pugnar o que entender de 

direito. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELANE PEREIRA BITTENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Processo: 

1000020-34.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: SUELANE PEREIRA 

BITTENCOURT EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA 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 – 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. 8 - 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. 9 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000283-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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: 

1000283-66.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES DA 

CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ, em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, tendo em vista tratar de cliente na modalidade 

pré-pago, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, afirmando no mérito que há relação jurídica entre as 

partes, de modo que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu de forma legítima, não havendo o que se falar 

em indenização por danos morais, pugnando ao final pela improcedência 

da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se 

infere dos autos, já houve anterior decisão deste juízo, deferindo tal 

inversão, a qual encontra-se lançada no ID 12764908, haja vista o 

reconhecimento da condição de hipossuficiência do consumidor, ora parte 

reclamante. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 
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seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, negando a existência de qualquer débito 

nesse sentido, tendo em vista que a realização de transação junto a parte 

ré se deu através de linha telefônica na modalidade “pré-pago”. Repisa-se 

que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a parte 

requerida, porém, afirma que a relação se deu na modalidade “pré-pago”. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, a realização de diversos pagamentos pela parte 

autora, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA A 

QUAL EXISTEM DÉBITOS, que comprovasse a realização de relação 

jurídica entre a partes, em especial a contratação de plano telefônico 

“pós-pago” ou “controle”, se descuidando de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ora, analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte ré se limitou em trazer no corpo 

da contestação, prints de seu sistema, os quais repisa-se, não possuem 

valor probante, haja vista tratar de prova unilateral, não havendo sequer a 

anuência da parte autora. Ademais, se houve a migração do plano 

realizado pela parte autora, deveria a parte ré trazer aos autos a 

comprovação de tal migração, seja através de contrato ou gravação de tal 

solicitação, permanecendo inerte nesse particular. Deste modo, entendo 

que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos 

débitos que originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão 

de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

desconhece qualquer origem dos débitos, que ensejaram a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista tratar de 

cliente na modalidade pré-pago. No caso em tela, de acordo com os 

documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação do 

débito originário entre a parte autora e a parte ré, bem como, qualquer 

relação havida entre as mesmas. Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de 

proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. 

Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Incumbe a 

parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Assim, tenho que efetivamente houve 

falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou 

indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos 

restritivos de crédito, referente débito inexistente. Nesse sentido, ante a 

ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte autora possui outros 2 (dois) apontamentos negativos 

em seu nome, (ID 11865542 - Págs. 2 e 3) tratam-se de apontamentos 

PREEXISTENTES ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação 

realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é POSTERIOR as outras 

negativações. Ademais, em que pese a alegação da parte autora de que 

uma das negativações PREEXISTENTE se encontra em discussão judicial 

nos autos 1000281-96.2018.8.11.0010, verifico daqueles autos que o 

apontamento é LEGÍTIMO, vez que fora reconhecida a existência de 

relação jurídica entre as partes, sendo a demanda julgada IMPROCEDENTE, 

reconhecendo a legitimidade dos débitos. No mesmo sentido, verifico que 

a outra negativação PREEXISTENTE se encontra em discussão judicial nos 

autos 1000286-21.2018.8.11.0010, o qual fora reconhecida a existência 

de relação jurídica entre as partes, sendo a demanda julgada 

IMPROCEDENTE, reconhecendo a legitimidade dos débitos. Vejamos o teor 

do enunciado da súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Ora, havendo legítima inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, preexistente a discutida na ação, não há se falar em indenização 

por dano moral, hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se 

aplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que 

existe inscrição preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o 

entendimento da Corte Cidadã: EMENTA AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. 

DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE 

DEMANDAS ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
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Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a pretensão de repetição 

do indébito, formulada pela parte autora, tenho que a mesma deve ser 

indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta não conseguiu trazer 

provas aptas a demonstrar o pagamento dos débitos tidos como 

supostamente indevidos. Nesse sentido, é a dicção do artigo 42, 

parágrafo único do CDC: “Art. 42. 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 de engano justificável.” Ora, de forma muito didática, o 

consumidor só terá direito a repetição do indébito por aquilo que, cobrado 

em quantia indevida, pagou em excesso, ou seja, só se “repete” aquilo que 

pagou indevidamente, hipótese não verificada nos autos. No que tange a 

regra prevista no art. 940 do Código Civil, tenho pela sua inaplicabilidade 

no caso em análise, haja vista a inexistência de demanda aviada pela 

parte ré, bem como, de pagamento pela parte autora. Assim, diante da 

ausência de comprovação da ilegalidade dos débitos, bem como, de seu 

pagamento, a improcedência do pedido de repetição do indébito é medida 

imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e Por conseguinte, e com espeque nos 

fundamentos alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA FRERES LIMA (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))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000285-36.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MICHELLE CRISTINA FRERES 

LIMA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de danos morais proposta por MICHELLE CRISTINA FRERES 

LIMA, em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO. 

Relata a parte autora que nunca realizou qualquer contratação de 

serviços junto a parte reclamada, que justificassem os débitos lançados 

nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Liminar 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que há 

vínculo entre as partes, ao passo que inexiste o dever de indenizar, bem 

como, que não há qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

improcedência da demanda e condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da 

demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do contrato firmado entre as partes, trazido 

aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico 

do contrato trazido nos autos no ID 13796413, deve ser reconhecido, vez 

que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre 

as partes, sendo anuído pela parte reclamante, a contratação de 

financiamento. Ora, da simples análise dos documentos juntados nos 

autos, é possível se inferir a olho nu, que a assinatura aposta no contrato 

pertence a parte autora. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas 

argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a realização do 

pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu turno a parte 

requerida demonstrou a existência dos débitos e da contratação, bem 

como a inocorrência dos pagamentos, as quais encontra-se anexados 

nos autos. Desta forma, restou comprovada a existência da relação 

jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os 

serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores pela parte 

reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte autora. 

Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, inclusive contrato assinado 

pela parte autora, documentos de identidade, a existência da relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, 

que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito 
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ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da 

parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser 

revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a 

parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43613 Nr: 724-50.2012.811.0018

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRBdS, MEdCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Conforme petição acostada à folha 107, procedo a intimação do 

advogado Adhemar de Brito Figueira Peres, OAB: 11203/MT acerca do 

desarquivamento do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84098 Nr: 4176-29.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erevaldo Barbieri & Cia Ltda-ME, Erevaldo Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a executada devidamente intimado, (mandado e 

certidão de ref. 56), não efetuou o pagamento voluntário da obrigação, e 

nem mesmo impugnou a presente execução de sentença, deixando 

trancorrer o prazo para fazê-lo. Ante o exposto, impulsiono o presente 

feito ao dje para proceder a intimação do autor, requerer o que de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57225 Nr: 3464-78.2012.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Domingos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitalino D'Assunção, I.L. Silva 

Empreendimentos Imobiliários

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca da Carta Precatória de fls. 

171/172, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 113145 Nr: 4353-22.2018.811.0018

 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: FGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo da Silva Cunha - 

OAB:282071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B, Higor da Silva Dantas - OAB:19.755, HIGOR 

DA SILVA DANTAS - OAB:19755/O, Higor da Silva Dantas - 
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OAB:MT0019755O

 Certifico a tempestividade da contestação apresentada às folhas 120/143 

(ref.: 29). Ante o exposto, impulsiono os autos à parte autora, para 

querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35723 Nr: 3286-37.2009.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. J. Kistner - ME-EPP

 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: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do Réu e 

documentos de folhas 164/1057, para querendo, manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 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 - 

OAB:OAB/MG 102.818

 Considerando a tempestividade dos Embargos de Declaração de folhas 

210/213 (ref.: 47), impulsiono os autos à parte requerente, para querendo 

apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61767 Nr: 4387-70.2013.811.0018

 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: Maria Rita Coelho de Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mex Antunes Colonhes, Ivan Isnard Alves de 

Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar acerca do AR 

acostado de fls. 261, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78238 Nr: 1190-05.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Vicente do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biatriz Maria da Conceição Piccin, Wagner 

Piccin, Mirian Venancio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da Juntada de 

Mandado de folhas 143/146 - cuja certidão do oficial restou-se negativa 

para a citação da executada Beatriz Maria da Conceição Piccin, para 

querendo, manifestar-se a respeito no prazo legal.

 No mesmo ato, intimo a parte autora para proceder com o recolhimento de 

complemento de diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 280,80 

(duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), que deve ser efetuado 

junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104387 Nr: 193-51.2018.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Manoel Cardozo Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Zanchet Siqueira - 

OAB:23665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca da juntada do ofício da 

Corregedoria Geral de Justiça do Acre, para ciência, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91996 Nr: 2663-89.2017.811.0018

 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: Francisco Jucie da Silva Moraes Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Considerando a tempestividade do Recurso de Apelação de folhas 

111/122 (ref.: 38), impulsiono os autos à parte requerida, para querendo, 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103595 Nr: 8554-91.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Batista Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Zanchet Siqueira - 

OAB:23665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca da juntada do ofício da 

Corregedoria Geral de Justiça do Acre, para ciência, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42861 Nr: 3291-88.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, ECCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Candida da Conceição, Antonio Marcos 

Serra, Antonio de Freitas Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:

 Conforme petição acostada à folha 398, procedo a intimação do 

advogado Adhemar de Brito Figueira Peres, OAB: 11203/MT acerca do 

desarquivamento do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73583 Nr: 2955-45.2015.811.0018

 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: Ivaneide Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca da juntada do ofício da 

Corregedoria Geral de Justiça do Acre, para ciência, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41415 Nr: 1854-12.2011.811.0018

 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: Flavio Kominkevicz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.C.S. Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:6.611/MS

 Intimar o patrono da parte autora acerca do desarquivamento do presente 

feito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000932-07.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR DOMICIANO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

LAUCIDIO BARBOSA DIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Intimar Patrono da parte autora para que junte aos 

autos comprovante de pagamento de diligencias para o devido 

cumprimento do mandado de citação da parte requerida, bem como para 

que RETIRE EM CARTÓRIO CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO PARA O 

DEVIDO CUMPRIMENTO. Juara MT 12 de novembro de 2018. Sueli Ap. 

Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001016-08.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo nº 1001016-08.2018.8.11.0018 AUTOR: CELESTINO 

PEREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

-INSS SENTENÇA Trata-se de “Ação para Concessão de Aposentadoria 

Rural por Idade”, movida por CELESTINO PEREIRA DA SILVA em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados nos 

autos. Antes da triangularização processual a parte autora peticiona nos 

autos (ID: 15585733), relatando que não possui mais interesse na 

presente ação, pedindo pela extinção do feito. Vieram os autos conclusos. 

É o sucinto relatório. Sem delongas, verifico dos autos que a parte autora 

declarou que não possui mais interesse no prosseguimento da presente 

demanda, sendo a extinção do feito medida que se impõe. Assim, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do artigo 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites procedimentais do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, VIII, do 

NCPC. Custas processuais pelo autor, suspensas ante a gratuidade da 

justiça. Transitada em julgada, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000427-16.2018.8.11.0018

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:

ANDERSON CAETANO REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Intimar Patrono da parte autora para que junte aos 

autos comprovante de pagamento de diligencias para o devido 

cumprimento do mandado. Juara MT 12 de novembro de 2018 Sueli 

Aparecida Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000535-45.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C DE PAULA - SERRARIA - EPP (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DE PAULA (EXECUTADO)

EDUARDO BANDEIRA DE PAULA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Intimar Patrono da parte autora para que junte aos 

autos comprovante de pagamento de diligencias para o devido 

cumprimento do mandado. Juara MT 12 de novembro de 2018. Sueli Ap. 

Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000861-05.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J LISBOA DA HORA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Intimar Patrono da parte autora para que junte aos 

autos comprovante de pagamento de diligencias para o devido 

cumprimento do mandado Juara 12 de novembro de 2018 Sueli Ap. Mileski 

- Gestora

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000934-74.2018.8.11.0018

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:

VALNEI GONCALVES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000934-74.2018.8.11.0018. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALNEI 

GONCALVES SANTOS S E N T E N Ç A Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão com pedido liminar embasado em Cédula de Crédito Bancário, 
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com garantia real, garantido por alienação fiduciária de veículo, pelo qual a 

requerente BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCCIOS LTDA, 

pretende alcançar o bem que se encontra em face de VALNEI 

GONÇALVES SANTOS, aduzindo que o requerido encontra-se 

inadimplente. Em decisão de ID .15060900 determinou-se o recolhimento de 

custas e taxas processuais, eis que não juntadas na exordial. Em seguida, 

a autora peticionou informando que entrou em composição amigável 

extrajudicialmente com a parte e pugnou pela desistência da demanda. É o 

sucinto relatório. Sem delongas, antes mesmo que ocorre a 

triangularização processual a parte autora declarou que não possui mais 

interesse no prosseguimento da presente demanda, sendo a extinção do 

feito medida que se impõe. Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, VIII, do CPC. Deixo de condenar a parte 

autora em honorários advocatícios eis que não houve pretensão resistida 

da parte adversa. Deixo de proceder a retirada de eventuais restrições, 

eis que não foi medida adotada judicialmente nestes autos. Com o transito 

em julgado, AO ARQUIVO. P.R.I.C. JUARA, 19 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000157-89.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FORMAX AGROCIENCIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL MORADOR OAB - PR24327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERES AGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS EIRELI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000157-89.2018.8.11.0018. AUTOR(A): FORMAX 

AGROCIENCIA LTDA RÉU: CERES AGRO COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS EIRELI D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID 13837481, por 

falta de comprovação de que a pessoa informada pela parte autora 

trata-se de representante legal da empresa requerida. Sendo assim, 

determino a intimação da parte autora para dar seguimento no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala. Cumpra-se. 

JUARA, 28 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73538 Nr: 2924-25.2015.811.0018

 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: Osvaldo Ribeiro do Nascimento, Erta Vicente do 

Nascimento, Vilson Vicente do Nascimento, Marines Pellizzari do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil/Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:OAB/MT 10133, Fernando 

Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123PR/16691-A, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:221271/SP, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371, Vagner 

Spiguel Júnior - OAB:12.209/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos formulados 

nos embargos de terceiro, determinando a desconstituição da penhora 

incidente sobre a matrícula n° 1.611, registro R.20/1.611 do CRI de Juara, 

consumado na ação de execução código n° 40444.Translade-se cópia da 

presente sentença para a ação de execução.Deixo de condenar a parte 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, tendo em vista que a culpa única e exclusiva da presente 

demanda foi a omissão dos requerentes em não providenciarem a 

transferência da propriedade, que no CRI ainda continua constando em 

nome do antigo proprietário.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67870 Nr: 231-68.2015.811.0018

 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: Westersandison Vieira Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a informação do descumprimento da liminar deferida às fl. 

43/44 pelos requeridos, e o bloqueio do valor para custeio da cirurgia 

pleiteada pelo autor, determino:

1) à Sra. Gestora, para que contate o Hospital São Matheus na cidade de 

Cuiabá-MT e o Hospital Santa Helena, para providenciar a realização do 

procedimento cirúrgico, agendando data para sua realização, cientificando 

que, uma vez comprovado nos autos a efetivação do procedimento, 

juntando as notas fiscais referentes aos custos do tratamento, será 

transferido o respectivo valor à conta bancária já constante nos autos, 

mediante alvará. Consigne, expressamente que o valor para a cirurgia já 

está bloqueado nos autos, aguardando apenas as providencias acima.

 2) Designada a data para cirurgia, que o Município de Juara/MT promova o 

traslado do autor e um acompanhante até o local de realização do 

procedimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por oportuno, DETERMINO que a Secretaria desta Vara deverá, com 

urgência, diligenciar para fazer a presente decisão ser efetivada.

Intime-se o patrono nomeado para o autor, que acompanhe quanto ao 

cumprimento da presente decisão, cumprindo com as diligências que se 

fizerem necessárias.

Com o cumprimento das determinações, concluso para sentença.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43819 Nr: 930-64.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Prestes de Oliveira - ME, Oscar Prestes 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:OAB/MT 8759-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Certifico e dou fé, que a parte Executada foi devidamente intimada para 

indiciar bens passíveis de penhora, consoante certidão do sr. Oficial de 

Justiça fl.110, no entanto, até a presente data não houve manifestação. 

Desse modo, promovo vistas a parte Exequente para requerer o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 18866 Nr: 1327-36.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Quirino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

INDEFIRO o pleito de fls. 167.

Aguarde-se o julgamento do recurso especial e extraordinário interposto 

nos autos código 43281.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 11140 Nr: 320-77.2004.811.0018

 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: Itamar Rister dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedentes a impugnação à 

execução, fixando o quantum debeatur, na data de 03/2018 em R$ 

50.527,14 (cinquenta mil e quinhentos e vinte e sete reais e quatorze 

centavos).Preclusa a presente decisão, requisite-se a expedição de 

precatório/RPV, informando ao TRF1 o valor a ser requisitado e a data da 

última atualização, cabendo ao setor competente daquele sodalício a 

apuração do montante final, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do 

sistema eletrônico e-PrecWeb.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21505 Nr: 3887-48.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

INDEFIRO o pleito da parte autora de fls. 159/161, eis que não consta nos 

autos contrato de honorários advocatícios.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 5836 Nr: 1195-52.2001.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Cesar Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intime-se a parte exequente para manifestar o que entender de direito 

para prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43440 Nr: 550-41.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB. Financeira S/A Crédito, Financ. Invest.

 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: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Gustavo R. Goes 

Nicoladelli - OAB:17.980/A

 Certifico que já houve o levantamento do valor existente neste feito, 

conforme extrato com a informação de "pago". Assim, promovo o feito 

com vistas a parte autora para requerer o que de direito no prazo de cinco 

dias, conforme determinado as fl 419

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 119412 Nr: 6903-87.2018.811.0018

 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: PW SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, Antonio Altemir 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, junte aos autos respostas dos ofícios encaminhados a Policia 

Militar, Secretaria de Saúde, Policia Civil e Conselho Tutelar.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36062 Nr: 226-22.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Oliveira, Fernando Nascimento Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Etscheid Techno S/A - Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heliosa Marques da Silva - 

OAB:159.755 SP

 Certifico que já houve o levantamento do valor existente neste feito, 

conforme extrato com a informação de "pago". Assim, promovo o feito 

com vistas às Partes para requerer o que de direito no prazo de cinco 

dias, conforme determinado as fl 193

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-07.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSK FORMATURAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO ARRUDA BRASIL OAB - PR0026260A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 8010260-07.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: TIAGO DE SOUZA SILVEIRA REQUERIDO: PSK 

FORMATURAS EIRELI - ME D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A 

Considerando que o parcelamento da condenação foi indeferido nos 

termos da decisão de ID: 11539937, bem como houve a determinação para 

que a executada efetuasse o pagamento em parcela única, acrescida da 

multa de 10% (art. 523, CPC) e, apesar de intimada não pagou a dívida ou 

adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem 

legal elencada no art. 835, inc. I, c/c art. 854, ambos do novo CPC, entendo 

que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária pelo sistema 

BacenJud deve ser deferido. Sim, pois além de não ferir a ordem de 

gradação legal, não ofende o princípio da menor gravosidade à parte 

executada (art. 805, do novo CPC). Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça se posicionou, inclusive, que para se lançar mão do sistema 

BacenJud é dispensável o esgotamento dos meios para a localização de 

bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 1009363, 200702792863/BA, 

Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 

1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010, 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 
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defiro o pedido de penhora on-line via BacenJud, nos termos de pedido do 

ID: 13687403, determinando a efetivação do bloqueio nas contas da parte 

executada (PSK FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 68.805.621/0001-86), 

no montante de R$ 4.129,33, indicado na memória de cálculo do ID: 

13687486.Para tanto, determino: Expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados nos autos. Junte-se aos autos cópia da operação; 

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, DETERMINO que seja imediatamente comunicado, via malote digital, 

o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP. Vale registrar que, segundo o art. 512 da 

CNGC, o protocolo de bloqueio, ora juntado aos autos, equivale ao termo 

de penhora, motivo pelo qual resta apenas a comunicação das partes para 

os fins legais. Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio, em especial a 

parte executada, quando terá início o prazo para a oposição de 

embargos/impugnação. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal, certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente 

para, em 05 (cinco) dias, apresentar conta bancária para a respectiva 

transferência. Não havendo a efetivação do bloqueio, intime-se o 

exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, consignando que 

a sua inércia acarretará a extinção do feito. Havendo bloqueio de valores, 

atente-se para cumprimento de Provimento nº 68 do CNJ. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000124-36.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000124-36.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em 

virtude do não pagamento voluntário determinado por este juízo, do Ofício 

Requisitório dentro do prazo legal de 60 (sessenta dias), a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Recebido a inicial, a parte 

executada concordou com os valores, pedindo homologação dos cálculos 

e expedição do RPV. Em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM o 

processo foi encaminhado ao Departamento responsável para que este 

proceda com a liquidação do valor, o qual foi realizado conforme planilha 

nos autos. Com o aporte do aludido cálculo, foi expedido o RPV e enviado 

para pagamento. Transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem o 

devido pagamento, a parte exequente requer penhora online. Fundamento. 

Decido. Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste 

razão à parte Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, 

conforme resta devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos 

registrados nos autos, em que pese a concordância da própria Fazenda 

em relação ao débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta 

dias) desde a intimação acerca da expedição do respectivo Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa 

encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a 

Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-12.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 8010152-12.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: RONALDO ALVES BATISTA REQUERIDO: SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I 

A Tendo em vista que a parte executada, apesar de intimada não pagou o 

saldo remanescente da dívida ou adotou outra postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, bem como o fato 

de o dinheiro preceder à ordem legal elencada no art. 835, inc. I, c/c art. 

854, ambos do novo CPC, entendo que o pedido de bloqueio de numerário 

em conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser deferido. Sim, pois 

além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o princípio da 

menor gravosidade à parte executada (art. 805, do novo CPC). Ademais, o 

Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para se lançar 

mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos meios para a 

localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 1009363, 

200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 16/04/2008; 

STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010, 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

defiro o pedido de penhora on-line via BacenJud, nos termos de pedido do 

ID: 12809752, determinando a efetivação do bloqueio nas contas da parte 

executada (SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 

00.280.273/0001-37 ), no montante de R$ 1.733,80, indicado na memória 

de cálculo do ID: 12810437. Para tanto, determino: Junte-se aos autos 

cópia da operação; Com a efetivação do bloqueio de valores e sua 

transferência para a Conta Única, DETERMINO que seja imediatamente 

comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos 

termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP. Vale registrar que, 

segundo o art. 512 da CNGC, o protocolo de bloqueio, ora juntado aos 

autos, equivale ao termo de penhora, motivo pelo qual resta apenas a 

comunicação das partes para os fins legais. Posto isso, INTIMEM-SE as 

partes em litígio, em especial a parte executada, quando terá início o prazo 

para a oposição de embargos/impugnação. Caso a parte executada não 

apresente embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, 

intimando-se a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, apresentar conta 

bancária para a respectiva transferência. Não havendo a efetivação do 

bloqueio, intime-se o exequente para pugnar o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de 

penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. 

Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-83.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTINETT PERRONE VASQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIME-SE o exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 

05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010376-47.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ NORONHA MELO (EXECUTADO)

 

INTIME-SE o exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 

05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000131-28.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FANTIN DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA BASSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000131-28.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: FANTIN DA SILVA & CIA LTDA - ME EXECUTADO: ANA 

CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA BASSO DECISÃO A parte executada 

não pagou as parcelas do parcelamento deferido nos autos, ensejando a 

aplicação do artigo 916, § 5º do CPC. Assim, resultando no inadimplemento 

do débito, e o fato de o dinheiro preceder à ordem legal elencada no art. 

11, da Lei 6.830/80, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em 

conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser deferido. Isto porque além 

de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o princípio da menor 

gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). Ademais, o Superior 

Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para se lançar mão do 

sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos meios para a 

localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 1009363, 

200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 16/04/2008; 

STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

defiro o pedido de penhora on-line via BacenJud de ID: 15063227, 

determinando a efetivação do bloqueio nas contas da parte executada 

(ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA BASSO - CPF: 

710.201.281-00), no montante indicado na memória de cálculo indicada na 

exordial, descontado o valor depositado nos autos, já que a parte 

exequente não juntou planilha atualizada com o pedido (R$ 4.356,67). Para 

tanto, determino: a) EXPEÇA-SE alvará do valor depositado nos autos, 

devendo ser observada a conta bancária indicada pela exequente; b) 

Junte-se aos autos cópia da operação; c) Efetivado o bloqueio com 

sucesso, independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a 

transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o 

exequente em 05 dias. d) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua 

transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente 

comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos 

termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP; e) Após, intimem-se 

o executado, que poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, CPC); f) Apresentada a impugnação, certifique-se, 

intimando o exequente para se manifestar em igual prazo. Não havendo, 

certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 dias. g) Em caso de 

bloqueio positivo, proceda-se conforme determinado pelo CNJ no 

Provimento n. 68 de 3 de maio de 2018. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-21.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PINTOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA CAMARGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 dias acerca do correto endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56609 Nr: 2810-91.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o acusado 

REGINALDO SILVA VANDRESEN nas penas do art. 217-A, caput, c/c art. 

234-A, inciso III, na forma do art. 71, todos do Código Penal, Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão. Presente 

a agravante prevista no art. 61, inciso I do Código Penal (reincidência), 

razão pela qual agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 09 (nove) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão.Com relação à agravante de crime 

praticado contra criança, entendo que não incide na hipótese,Não há 

causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento do art. 234-A, 

inciso III, do Código Penal (gravidez). A referida causa de aumento é de 

metade da pena, motivo pelo qual majoro a pena em 50%, totalizando 14 

(quatorze) anos de reclusão.O crime foi cometido em continuidade delitiva, 

razão pela qual, nos termos da fundamentação, aumento a pena em 1/6, 

totalizando 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, Fixo 

como regime inicial o FECHADO, com base no art. 33, § 2º, “a” do Código 

Penal. Condeno o réu ao pagamento de custas (art. 804 do CPP).Nos 

termos do art. 44 do Código Penal, não cabe substituição da pena em 

razão da reprimenda arbitrada ao delito. Da mesma forma, descabe o 

sursis.Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em 

vista que permaneceu solto durante todo o decorrer do processo. Após o 

trânsito em julgado, expeçam-se as correspondências aos órgãos de 

estatísticas, Justiça Eleitoral, e demais órgãos competentes, bem como 

expeça guia de execução penal, e o que mais for necessário.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Juara/MT, 24 de 

outubro de 2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 95037 Nr: 4139-65.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Trindade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Bofi - 

OAB:30515/PR

 Vistos etc, considerando que o advogado do acusado não foi intimado 

para a presente audiência, redesigno a solenidade para o dia 20 de agosto 

de 2019, às 15h00. Saem os presentes intimados. Intime-se o advogado 

do acusado via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63744 Nr: 1130-03.2014.811.0018
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino, Valdir Leandro Cavichioli, 

Roberto Sachetti, Reinaldo Mariano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Fabian Feguri - OAB:OAB-MT 16.739, Ghyslen 

Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Valber Melo - 

OAB:8927/MT

 AUTOS nº 63744

Espécie: Ação Penal

Vistos etc.

Trata-se de requerimento oriundo da nobre defesa do acusado José Alcir 

Paulino insistindo na oitiva das testemunhas José Carlos Novelli, Antonio 

Joaquim Moraes Neto, Sergio Ricardo, Luiz Henrique Lima, Luiz Carlos 

Pereira e Ronaldo Ribeiro, justificando o pedido por serem as testemunhas 

“imprescindíveis à elucidação dos fatos descritos na denúncia”.

Pois bem. Observa-se que as testemunhas José Carlos Novelli, Antonio 

Joaquim Moraes Neto, Luiz Henrique Lima, Luiz Carlos Pereira e Ronaldo 

Ribeiro afirmaram que nada têm a contribuir com o deslinde da presente 

ação (cf. termo de audiência de fl. 1278, verso). Assim, considerando o 

disposto no artigo 209, § 2º do CPP que dispõe que não serão 

consideradas testemunhas as pessoas que nada souber que interesse à 

decisão da causa, indefiro suas oitivas ante o manifesto caráter 

protelatória de suas oitivas.

 Considerando que a testemunha Sérgio Ricardo não declarou, como os 

demais conselheiros, não ter conhecimento sobre os fatos narrados na 

denúncia, expeça-se carta precatória para sua oitiva, no endereço de fl. 

1180, observando as prerrogativas pertinentes ao seu cargo.

Informe o juízo deprecado desta decisão.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se com urgência.

Juara/MT, 09 de novembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132749 Nr: 4299-69.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARTUR AGUENOTI PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO, EDSON 

BRAVO

 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: FABRICIA ANDRADE SILVA - 

OAB:OAB/MT 25.229/O, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR AS CONTESTAÇÕES APRESENTADAS 

NOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106817 Nr: 989-26.2015.811.0025

 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: COIMMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI SALMORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA 

PRADO GAZZETTI - OAB:113.573/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 21/11/2018, ÀS 

15H00MIN, A SER REALIZADA NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA PRIMEIRA 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA-MT, DEVENDO A PARTE AUTORA 

JUNTAR AOS AUTOS O ROL DE TESTEMUNHAS, NO PRAZO LEGAL; 

DEVENDO A PARTE REQUERIDA COMPARECER EM JUÍZO PARA PRESTAR 

DEPOIMENTO PESSOAL, SOB PENA DE CONFESSO, TUDO NOS TERMOS 

DA DECISÃO DE FL. 167: "Vistos, Havendo delimitação do objeto da prova 

e pedido expresso de realização da colheita de prova oral, tanto 

testemunhal quanto o depoimento pessoal do réu, e constatado que a 

sentença exarada anteriormente foi nulificada exatamente pelo 

cerceamento de defesa havido, defiro o pedido de prova apresentado pela 

autora, e designo audiência de instrução para o dia 21/11/2018, às 15h., 

determinando que a requerente junte aos autos, no prazo definido na lei 

instrumental, o rol de testemunhas, para conhecimento prévio da parte ex 

adversa, sem que isso represente dispensa ou exoneração da obrigação 

imposta pelo art. 455 do NCPC, quanto ao dever do litigante interessado de 

convidar as testemunhas para o ato instrutório, determinando, ainda, seja 

o réu intimado a comparecer em juízo para prestar depoimento pessoal, 

sob pena de confesso. Declaro preclusa a oportunidade de produção de 

novas provas, encerrando a instrução processual ao cabo da audiência 

ora designada."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 84902 Nr: 5344-21.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA ELIZABETE DA SILVA HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 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: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 Processo nº: 5344-21.2011.8.11.0025 (cod. 84902)

Embargante: Claudinéia Elizabete da Silva Hubner

Embargado: Município de Castanheira/MT

Vistos, etc.

Embargos de declaração lançados contra sentença que julgou 

parcialmente procedente a pretensão exordial, fixando proporcionalmente 

os ônus da sucumbência, em face a reciprocidade de vitórias e derrotas 

processuais entre os litigantes.

De conformidade com o recurso, ao distribuir os encargos da 

sucumbência, o juízo arbitrou-os em 65% das custas pela autora e 35% 

pelo embargado, invertendo essa proporção quanto ao direito sobre a 

verba sucumbencial honorária, sem, entretanto, esclarecer qual o 

montante devido a esse título (o percentual entre 10 e 20% do proveito 

econômico/valor da condenação buscado na lide).

É o relatório.

DECIDO

Sem maiores delongas, assiste razão integralmente à embargante, porque 

realmente deixou a sentença de estabelecer sobre que parâmetros deve 

ser calculada a verba honorária na hipótese, razão porque, sendo 

necessária a complementação decisória para que a sentença esteja 

íntegra e passível de execução lato sensu, acolho os alaridos recursais 

para acrescentar ao édito sentencial que, quanto à verba honoraria 

derivada da sucumbência recíproca havida, são devidos, nos moldes do 

art. 85, § 3º, do NCPC, honorários no montante de 10% sobre o valor da 

condenação, porque não ultrapassado o limite fixado na norma de 

regência (até 200 salários-mínimos).

No demais, mantenho a sentença objurgada intacta em seus termos.

Dessarte, JULGO PROCEDENTE os embargos de declaração, para integrar 

o édito sentencial, fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o 

valor da condenação, sendo devido aos patronos da 

requerente/embargante a fração de 35% desse total, como registrado no 

édito sentencial.

Publique-se.

Havendo recurso de apelação apresentado pela parte embargada, 

intime-se a recorrente a contra-arrazoá-lo e, empós, remetam-se os autos 

à instância revisora.

Às providências.

Juína/MT, 9 de novembro de 2018.
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 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82112 Nr: 1905-02.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARLEN ALMEIDA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Finalmente, quanto ao argumento de que existiria omissão no 

enfrentamento da tese que sustentava o direito ao abatimento no preço da 

dívida, pelo pagamento antecipado de algumas prestações, raciocina o 

autor sob a ótica de que a taxa de juros por ele escolhida como certa seria 

a efetivamente contratada, o que, repita-se, foi rejeitado na sentença, e 

portanto, como não pagou o que era cobrado e sim o que entendia ser 

devido, também aqui descabe qualquer acolhimento aos alaridos 

recursais. Desse modo, conheço dos embargos de declaração mas 

nego-lhes provimento, por inexistir qualquer omissão ou contradição a ser 

sanada no caso em tela. Publique-se. Às providências. Juína/MT, 09 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96677 Nr: 5136-66.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BASTISTA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA - CENTRALIZADORA DE SERVIÇOS 

DE BANCOS S/A, CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JUINA, CLARO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, JANAINA BRAGA DE 

ALMEIDA - OAB:13701/O, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:OAB/MT 12.099-B, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 26/11/2018, ÀS 

13H30MIN, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FLS. 189/190: "Vistos, [...] 

Independente disso, se recolhidas as custas, designo audiência de 

instrução processual para 26/11/2018, às13h30m, devendo as partes 

juntar aos autos, caso queiram a produção de prova oral, o rol de 

testemunhas, para conhecimento prévio da parte ex adversa, sem que 

isso represente dispensa ou exoneração da obrigação imposta pelo art. 

455 do NCPC, quanto ao dever do litigante interessado de convidar as 

testemunhas para o ato instrutório, determinando, ainda, seja o réu 

intimado a comparecer em juízo para prestar depoimento pessoal, sob 

pena de confesso. Declaro preclusa a oportunidade de produção de 

novas provas, encerrando a instrução processual ao cabo da audiência 

ora designada."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120351 Nr: 1621-18.2016.811.0025

 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: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. DE M. LOPES E CIA LTDA - ME, VIAÇÃO 

JUÍNA LTDA - EPP, EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7910/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 14/11/2018, ÀS 

13H30MIN, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FL. 460: "Vistos, etc. Proferido 

despacho saneador, rejeitando as preliminares brandidas e fixando os 

pontos controvertidos da lide, o requerido G. de M. Lopes e Cia Ltda. 

especificou as provas que pretende produzir e juntou documentos (fls. 

182/457). Em detida análise aos autos verifico que o pedido de prova 

emprestada dos autos de cód. 106394 e 106393, merece deferimento, 

uma vez que da análise aos documentos de fls. 185/457 é possível 

constatar que os fatos guardam correlação com os da presente ação, 

bem como que a prova foi produzida envolvendo as mesmas partes e com 

estrita observância ao contraditório, atendendo o disposto no artigo 372 

do CPC. Defiro, ainda, o pedido de produção de prova oral, designando, 

desde já, audiência de instrução processual para o dia 14/11/2018, às 

13h:30min, advertindo que, na dicção do que preconiza a norma do art. 

455 do NCPC, compete aos próprios demandantes notificar as 

testemunhas do ato e, somente se comprovadamente notificadas se 

fizerem ausentes, é que serão conduzidas coercitivamente a testemunhar, 

cabendo às partes a prova de tais diligências. Rejeito o pedido de 

produção de prova pericial, porque é encargo da parte colacionar aos 

autos eventuais despesas do terminal rodoviário adimplidas durante a 

ocupação, sendo despicienda a realização de pericia para tal fim."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102454 Nr: 3335-81.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.686-A, MARIA LUCIA LINS 

CONCEIÇÃO - OAB:OAB/PR 15.348, TERESA CELINA DE ARRUDA 

ALVIM - OAB:OAB/PR 22.129

 Por conseguinte, inexistindo qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade sobre qualquer ponto discutido e decidido na lide, bem como 

não havendo qualquer lesão a texto de lei federal, conheço dos embargos 

de declaração mas nego-lhes provimento.Transitada em julgado, intime-se 

a liquidante a promover a liquidação individual da sentença coletiva em 

execução, nos moldes da decisão anteriormente exarada nos autos.Às 

providências.Juína/MT, 09 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96677 Nr: 5136-66.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BASTISTA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA - CENTRALIZADORA DE SERVIÇOS 

DE BANCOS S/A, CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JUINA, CLARO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, JANAINA BRAGA DE 

ALMEIDA - OAB:13701/O, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:OAB/MT 12.099-B, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA RECOLHER 

AS CUSTAS INICIAIS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DA 

DECISÃO DE FLS. 189/190: "Vistos, [...] Mais se reforça a sensação de 

que o autor afirma uma hipossuficiência que não se sustenta, porque 

apesar de juntar aos autos cópia do registro de extinção do contrato de 

trabalho, estranhamente não trouxe o termo de rescisão, nem holerite 

algum de salário, o que demonstraria a afirmada miserabilidade, se ela 

existisse. Desse modo, acolho a preliminar suscitada na defesa e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 442 de 763



determino seja o autor intimado a recolher as custas iniciais, no prazo de 

15 dias, pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Independente 

disso, se recolhidas as custas, designo audiência de instrução processual 

para 26/11/2018, às13h30m, devendo as partes juntar aos autos, caso 

queiram a produção de prova oral, o rol de testemunhas, para 

conhecimento prévio da parte ex adversa, sem que isso represente 

dispensa ou exoneração da obrigação imposta pelo art. 455 do NCPC, 

quanto ao dever do litigante interessado de convidar as testemunhas para 

o ato instrutório, determinando, ainda, seja o réu intimado a comparecer em 

juízo para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso. Declaro 

preclusa a oportunidade de produção de novas provas, encerrando a 

instrução processual ao cabo da audiência ora designada."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 14602 Nr: 204-84.2003.811.0025

 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: LEONILDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos de 

declaração, para reconhecer o erro de premissa fática consistente na 

ideia errônea de que os cálculos de liquidação apresentados pelo INSS 

estavam corretos, uma vez que o índice correto a ser aplicado ao débito 

em tela pende de definição pela Suprema Corte, devendo o processo ficar 

sobrestado até que haja a modulação dos efeitos da decisão 

pretoriana.Suspendo, portanto a tramitação do feito, e revogo a decisão 

embargada.Intimem-se as partes e cumpra-se a ordem de 

sobrestamento.Às providências.Juína/MT, 09 de novembro de 2018. 

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000643-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. J. &. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. V. D. J. -. S. U. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

RECOLHA O VALOR DA DILIGÊNCIA CORRESPONDENTE, PARA DEVIDA 

AVERBAÇÃO DAS MATRICULAS E POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ 

DETERMINADO. JUÍNA, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001358-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN JAVIER GREGOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001358-32.2017.8.11.0025 Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL interposta por CRISTIAN JAVIER 

GREGOLÍN, objetivando a retificação de registro público para fazer 

constar o seu patronímico FERNÁNDEZ. Sustenta, em suma, que nasceu 

em 19.09.1977, na cidade de El Soberbio, Misiones, na Argentina, tendo 

ingressado no Brasil no ano de 1997, ocasião em que realizou todos os 

procedimentos necessários para regularização da sua entrada no país, 

dentre eles, a cédula de identidade de estrangeiro. Segundo consta na 

inicial, por erro técnico, não constou em sua cédula de identidade de 

estrangeiro o sobrenome “Fernández”, sobrenome do seu genitor que 

consta em sua certidão de nascimento, conforme faz prova a certidão de 

nascimento Id. 10557273, bem como sua fiel tradução à Id. 10557309. A 

referida cédula de identidade de estrangeiro serviu de parâmetro para a 

confecção de todos os demais documentos, CPF, CTPS, CNH, certidão de 

casamento e certidão de nascimento da filha, sendo que em todos os 

documentos constou que seu nome é CRISTIAN JAVIER GREGOLÍN 

quando o correto seria CRISTIAN JAVIER FERNÁNDEZ GREGOLÍN. O 

presente pedido de retificação de registro público é, na verdade, a busca 

pela definitividade do sobrenome, pois como bem pontuou o autor, 

confere-lhe direitos atinentes à promoção da sua essencialidade, sendo 

que o nome é parte intrínseca da personalidade e a devida retificação 

regularizará uma situação que já existe há pelo menos 20 anos, e não 

atender a este pleito representa violação ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. Ademais, conforme restou comprovado, não se trata de 

mero capricho, mas de necessidade, em razão do erro grosseiro, pois os 

documentos públicos devem espelhar a realidade para que possa fazer 

jus à confiabilidade que lhe é inerente. Não se pode olvidar que vários 

foram os danos concretos à vida do autor gerados pelo equívoco em sua 

identidade de estrangeiro, pois foi a partir da identidade errônea, mas que 

detinha fé pública, que se constituíram todos seus documentos, inclusive 

sua certidão de casamento e o registro civil de sua filha. Diante disso, 

constata-se que inegavelmente os documentos do autor foram 

equivocadamente lavrados em razão do erro originário em sua identidade 

de estrangeiro. Contudo, diante da certidão de nascimento original se 

constata assentado o nome de Cristian Javier Fernández Gregolín, 

possibilitando-se resgatar o patronímico “Fernández”. Ademais, a 

mudança que se busca não acarreta qualquer prejuízo a terceiros, sendo 

que a retificação almejada pelo requerente visa apenas sanar o equívoco 

cometido quando da emissão da cédula de identidade de estrangeiro, 

tornando os documentos condizentes com a realidade, evitando-lhe 

maiores imbróglios de qualquer natureza. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para fins de retificar todos os documentos 

pessoais do autor, bem como sua certidão de casamento e certidão de 

nascimento de sua filha, passando constar o patronímico “Fernández”, 

fazendo constar o nome do autor de forma retificada, a saber: CRISTIAN 

JAVIER FERNÁNDEZ GREGOLÍN. Expeçam-se, imediatamente ofícios e 

mandados necessários para os Cartórios de Registro Civil objetivando a 

retificação do nome do autor nas certidões de casamento e nascimento de 

sua filha (Ids. 10557289 e 10557306, respectivamente). Ante a celeridade 

processual pretendida e considerando o reduzido número de servidores 

na secretaria deste juízo, bem como a quantidade excessiva de 

processos aguardando a expedição de documentos, sirva-se cópia da 

presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 09 de novembro de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000712-22.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA DIAS SALES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

NILZA FERREIRA ROCHA (AUTOR(A))

IVETE VALERIA BATTISTI PESCADOR (AUTOR(A))

ADILEUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 
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3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

CUMPRA A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ID.8681579, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, CONFORME DECISÃO ID.11365522. JUÍNA, 8 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001120-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO AGENDADA 

PARA O DIA 27/11/2018 10:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do requerente ou do 

requerido à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 12 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000940-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA ZOPELARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIRIA BATISTA BORGES (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000940-60.2018.8.11.0025 Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c Pedido de Tutela de Urgência Liminar de Curatela Provisória 

proposta por PATRÍCIA DE SOUZA ZOPELARO em face de OLIRIA 

BATISTA BORGES. Argumenta a requerente que a interditanda não possui 

o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo 

incapaz de reger sua pessoa e seus bens, porquanto encontra-se com 

idade avançada (86 anos de idade) e encontra-se acamada, em estado 

semivegetativo, recebendo alimentação através de sonda nasoenteral, 

conforme comprova as fotografias Id. 14093630 e o laudo médico Id. 

14650739. Extrai-se do feito, ainda, que a requerente é nora da 

interditanda e, tal fato é comprovado pelos documentos acostados junto à 

inicial (Id. 14650710), de modo ser parte legítima para propor esta 

demanda, nos termos do art. 747, inciso II, do CPC. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório, do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, 

defiro os benefícios da justiça gratuita à requerente, tendo em vista que o 

pedido foi formulado por pessoa natural, com declaração de 

hipossuficiência econômica, havendo, no caso, presunção juris tantum de 

que não pode arcar com as despesas processuais, conforme art. 98 c/c 

art. 99, § 3º, CPC/2015. A tutela de urgência deve ser deferida (art. 300, 

do CPC). Em sede de cognição sumária, os documentos apresentados 

constituem provas, que me levam a concluir, pelas verossimilhanças das 

alegações da autora. Explico. A Lei Federal n.º 13.146/2015 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), modificou o instituto da curatela, o qual assumiu 

novo viés, voltado exclusivamente aos atos de natureza patrimonial e 

negocial, constituindo-se medida excepcional que tem natureza de medida 

protetiva e não mais de interdição de exercício de direitos. Nesse passo, 

compulsando os autos, observo elementos que demonstram a 

incapacidade de exercer os atos da vida civil da interditanda, conforme 

laudo médico Id. 14650739. Logo, a fim de proteger os interesses 

patrimoniais e negociais da interditanda, faz-se necessário nomear 

PATRICIA DE SOUZA ZOPELARO como curadora provisória daquela, nos 

termos do artigo 749, parágrafo único, do NCPC. Posto isso, presentes os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência para, 

com fulcro no art. 749, parágrafo único, do CPC, NOMEAR Patrícia de 

Souza Zopelaro como curadora provisória da interditanda Oliria Batista 

Borges, sendo que aquela deverá ser intimada para prestar compromisso 

fiel ao exercício do aludido encargo. Considerando que a interditanda 

encontra-se debilitada, o que impossibilita sua apresentação perante este 

juízo, DETERMINO a equipe interdisciplinar deste juízo para a realização de 

relatório hábil a subsidiar a fixação dos limites da curatela, nos moldes do 

art. 2º, §1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Cientifique-se para 

conhecimento desta decisão e intime-se o representante do Ministério 

Público no que tange ao estudo por equipe interdisciplinar designado para, 

querendo, formule quesitos a serem respondidos pela referida equipe. 

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado/notificação/ofício/carta. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências. Juína/MT, 19 de setembro de 2018. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001378-86.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. B. D. S. (AUTOR(A))

C. B. B. D. S. (AUTOR(A))

S. L. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

EDINEIA BARBOSA BORGES DE SOUZA OAB - 030.890.211-45 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. T. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001378-86.2018.8.11.0025 Vistos etc. RECEBO a inicial, vez 

que preenchido os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, ambos do 

CPC. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 

99, §3º, ambos do CPC. DETERMINO que o feito processe-se em 

SEGREDO DE JUSTIÇA. Intime-se o executado para que, em 03 (três) dias, 

pague o débito no valor de R$ 16.578,50 (dezesseis mil quinhentos e 

setenta e oito reais e cinquenta centavos), prove que o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuar o pagamento, sob pena de penhora. Não 

satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, defiro 

desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, do 

NCPC. Oficie-se a Caixa Econômica Federal a fim de apurar valores 

existentes em eventual conta vinculada de FGTS/PIS em nome do 

executado ODAIR TEIXEIRA DE SOUZA, CPF: 585.405.712-34. Ciência ao 

Ministério Público Estadual. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO, considerando a celeridade processual pretendida. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 26 de 

setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000718-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BENEDITO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000718-19.2017.8.11.0025 Vistos etc. Tendo em vista que 

nos autos do processo nº 1000718-29.2017.7.11.0025 há causa de 

pedir/pedido comum, havendo risco de decisões conflitantes ou 

contraditórias se decididos separadamente, determino a sua reunião, para 
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julgamento conjunto, com fundamento no art.55 do CPC. Considerando que 

o processo em que houve a primeira distribuição foi o de nº 

1000718-29.2017.8.11.0025, reconheço a competência do juízo da 1ª 

Vara desta Comarca, em razão da prevenção, motivo pelo qual determino 

a remessa destes autos ao referido juízo, efetuando-se as anotações de 

praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

05 de outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001436-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. K. D. S. P. (EXEQUENTE)

CATIELI SANTOS PEREIRA (EXEQUENTE)

CALITA SANTOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PERREIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BEATRIS SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001436-89.2018.8.11.0025 Vistos etc. RECEBO a inicial, vez 

que preenchido os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, ambos do 

CPC. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 

99, §3º, ambos do CPC. Intime-se pessoalmente o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 

923,14 (novecentos e vinte e três e quatorze centavos), provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão, além de 

protesto judicial do presente título, nos termos do art. 528, §3º, do CPC, 

após retornem os autos. Decorrido o prazo para pagamento, diga a parte 

exequente, em 3 (três) dias, sobre eventual justificação ou ausência dela 

e, após, abra-se vista ao Ministério Público. No mais, DETERMINO que o 

feito processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 24 de outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001534-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. N. D. A. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001534-74.2018.8.11.0025 Vistos etc. RECEBO a inicial, vez 

que preenchido os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, ambos do 

CPC. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 

99, §3º, ambos do CPC. Intime-se o executado pessoalmente, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor de R$ 8.895,65 (oito mil 

oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), 

acrescidos das custas, se houver. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do NCPC sem o 

pagamento voluntário o débito será acrescido de multa de dez por cento. 

Não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação, poderá a parte exequente efetuar 

pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do 

juízo. Transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 

do NCPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, DETERMINO que o feito 

processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 24 de 

outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000643-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. J. &. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. V. D. J. -. S. U. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

QUERENDO, APRESENTE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. JUÍNA, 8 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001501-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. R. (REQUERIDO)

N. D. J. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. V. R. C. (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001501-84.2018.8.11.0025 Vistos etc. Inicialmente, recebo a 

petição inicial, pois preenchidos os pressupostos legais descritos nos 

artigos 319 e 320 do NCPC. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita aos 

requerentes, tendo em vista que o pedido foi formulado por pessoa 

natural, com declaração de hipossuficiência econômica, havendo, no 

caso, presunção juris tantum de que não pode arcar com as despesas 

processuais, conforme art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. Restou 

comprovado que o requerente possui a guarda de fato da criança, 

cumprindo regularmente seus deveres de guardiã (Id. 15648080), razão 

pela qual DEFIRO a guarda provisória da menor a requerente, mediante a 

lavratura do competente termo. Citem-se os requeridos para, no prazo de 

10 (dez) dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Determino a realização de estudo psicossocial para averiguação das 

condições psicológicas e materiais da avó, ora requerente, a ser realizado 

pela equipe interdisciplinar deste juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. Com 

o aporte do relatório da equipe interdisciplinar, vistas ao Ministério Público. 

No mais, DETERMINO que o feito processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Às providências. Juína/MT, 26 de 

outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001505-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. S. N. (AUTOR(A))

M. V. D. S. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

LEANDRA LEITE DA SILVA OAB - 971.841.281-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001505-24.2018.8.11.0025 Vistos etc. RECEBO a petição 

inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da justiça gratuita. 

Nesta análise perfunctória dos autos, verifico que os documentos trazidos 

à baila denotam a legitimidade da parte autora em face ao réu, tendo em 

vista a prova pré-constituída (certidões de nascimento, Id. 15721683), que 

demonstra o vínculo de paternidade, nos termos do art. 2º da Lei 5.478/68. 

Assim, com base no artigo 4º da Lei 5.478/68 e no art. 300, do Código de 

Processo Civil, CONCEDO a pretendida TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPATÓRIA, fixando os alimentos provisórios ao valor equivalente a 

1/3 (um terço) do salário mínimo vigente devido desde a citação, valor 

correspondente a R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), o qual deverá ser 

pago até o dia 10 (dez) de cada mês, por meio de depósito bancário, em 
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conta informada pela autora na exordial. Com efeito, DEFIRO a guarda 

provisória dos menores, JOÃO VITOR DA SILVA NARDY e MARIA 

VITÓRIA DA SILVA NARDY, a requerente e genitora Sra. LEANDRA LEITE 

DA SILVA, mediante a lavratura do competente termo. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação. Ciência ao representante do Ministério Público. No mais, 

DETERMINO que o feito processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA. 

CUMPRA-SE. Juína/MT, 26 de outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001567-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. C. (REQUERENTE)

V. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. C. (REQUERIDO)

L. D. A. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001567-64.2018.811.0025 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL C/C ALIMENTOS proposta por 

EZEQUIEL BENTO CANGUÇU e VERONICA BENTO em face de LEIDIANE DE 

ARAÚJO PONTES. Analisando detidamente os autos constata-se que a 

presente demanda replica fundamentos e pedidos ventilados no processo 

número 1001446-36.2018.8.11.0025 que tramita nesta vara. Resta 

evidente reconhecer a litispendência, visto que a presente ação apresenta 

as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido constante 

nos autos supramencionados. O Código de Processo Civil determina a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, quando ocorrer 

litispendência (art. 485, V), o que pode, inclusive, ser reconhecido ex 

officio (art. 485, § 3º). Em síntese, existindo dois processos distribuídos, 

tendo a mesma identidade de partes, causa de pedir e pedido, deve um 

deles ser extinto sem resolução do mérito. Diante do exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Novo Código de 

Processo Civil e determino o arquivamento dos autos. Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 31 de outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89810 Nr: 4072-55.2012.811.0025

 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: EDSON VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Advogada da parte requerente acerca do retorno dos autos, 

bem como para requerer o que entende por direito no prazo de 10 (dez0 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48357 Nr: 2518-90.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA RODRIGUES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos em correição.Considerando o OFÍCIO/DIREF/n. 120/2013 de 

02/05/2013, o qual informa que em 29/07/2013 houve a instalação da sede 

da Justiça Federal de 1ª Instância neste município, cessando a 

competência delegada à Justiça Estadual, REMETAM-SE os autos à Justiça 

Federal – Subseção Juína, com as nossas homenagens.Às providências."

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000596-50.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO JOSE ABITANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERY HELLEN BERGAMINI (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

1000596-50.2016.8.11.0025 Valor da causa: $3,000.00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL), Bloqueio de Matrícula]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: MARCO JOSE ABITANTE 

Endereço: Distrito de Filadelfia - Zona Rural de Juina, Sitio Poliana - Lote 

Bergamini, Gleba Rio do Ouro, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MERY HELLEN BERGAMINI Endereço: RUA JARAGUÁ 

DO SUL, 39, Apto 13, CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA - PR - CEP: 

81270-190 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 de usucapião especial rural, 

proposta por Marcos Jose Abitante, no qual reinvidica a propriedade do 

Imóvel matriculado sob n° 15.927 (Cartório do 1° Ofício de Juína), em nome 

de Mery Hellen Bergamin. DECISÃO:Vistos em correição.Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora cumprindo com a determinação contida 

no despacho de Id. n °. 4743023, emendou a inicial e corrigiu o valor da 

causa, bem como requereu mais uma vez, os benefícios da justiça 

gratuita, juntando à Id. n °. 5861756 o extrato de sua conta 

bancária.Portanto, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

requerente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil, como também DETERMINO a Secretaria Judicial que 

promova a retificação do valor da causa, no Cartório Distribuidor e no 

Setor de Cadastro anotando nos autos o necessário. Por conseguinte, 

citem-se, pessoalmente, os requeridos, bem como outras pessoas em 

cujos nomes estejam transcritos os imóveis usucapiendos, se 

houver.Citem-se, pessoalmente, os confinantes indicados na exordial (art. 

246, § 3º, NCPC).Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (art. 257, inc. III, do 

NCPC), para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (dias), sob 

pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial.Cientifique-se, por carta, para que manifestem eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

aplicação analógica do artigo 216-A, § 3º da Lei 6.015/73 com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015.Ciência ao Ministério Público.Às 

providências.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito 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 
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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, FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS, digitei. JUÍNA, 12 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141387 Nr: 4328-85.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Ante o exposto, e sem prejuízo do prosseguimento da investigação, 

RELAXO a prisão de MARCELO DOS SANTOS DILL a imediata soltura, 

ficando ADVERTIDO de que o descumprimento das medidas protetivas 

determinadas sob o Código n. 127631, que ora REVIGORO, PODERÁ 

redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução 

processual, inclusive NOVA PRISÃO PREVENTIVA.Para tanto, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso.No ato da 

soltura do acusado, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente as 

condições aludidas nesta decisão, alertando-se das consequências do 

descumprimento, bem como INTIMÁ-LO à comparecer perante a Secretaria 

da Terceira Vara desta Comarca, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

para INFORMAR seu endereço atualizado e telefone para 

contato.RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o BNMP 2.0.Antes da soltura do acusado, NOTIFIQUE-SE a 

vítima de sua saída da prisão, por qualquer meio de comunicação (art. 21 

da Lei Maria da Penha).De qualquer forma, OFICIE-SE à Polícia Militar para 

que faça rondas no endereço da vítima.NOTIFIQUE-SE a autoridade 

Policial.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138855 Nr: 2660-79.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MATIAS DA SILVA, VANDERLEI AREIA 

BONFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, DR. NADER THOME NETO PARA, NO 

PRAZO LEGAL APRESENTAR DEFESA PREMILINAR DO ACUSADO 

VANDERLEI AREIA BONFANTE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122387 Nr: 2851-95.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON THIAGO DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP PRONUNCIO o réu 

JEFFERSON THIAGO DE JESUS OLIVEIRA, qualificado nos autos como 

incurso no art. 121, § 2º, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, 

com aplicabilidade da Lei n. 8.072/1990 (1º fato); art. 351, § 1º, c/c art. 14, 

inciso II, ambos do CP (2º fato) e art. 244-B do ECA (3º fato), para que 

seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que 

JULGO PARCIALMENTE ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão 

acusatória deduzida nesta ação penal.

 Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a viabilidade 

da pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando seus 

limites (art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de julgamento 

decidir sobre a procedência ou não dessa acusação.

5. DA FASE DO ART. 422 DO CPP

Preclusa esta decisão, considerando que este juízo continuará 

competente para a segunda fase do rito escalonado do Júri, desde já, 

DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (art. 422 do CPP).

Após, CONCLUSOS imediatamente para designação do júri.

6. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

 Considerando que não houve alteração do cenário fático, MANTENHO a 

prisão preventiva do acusado pelas razões já constantes na decisão que 

decretou a prisão preventiva em 30.05.2016, as quais faço referência “per 

relationen”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação 

absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 128463/SP, 

2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 

16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela 

cláusula “rebus sic stantibus”.

INTIMEM-SE as partes.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102492 Nr: 3368-71.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ROQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183798903

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 102492 - ARIQUEMES-RO.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ARI - Cartório Distribuidor de Ariquemes ( TJRO )

Data de Envio: 09/11/2018 15:03:59

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INTERROGAR A PARTE RÉ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122387 Nr: 2851-95.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON THIAGO DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Código de rastreabilidade: 81120183798658

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 122387.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 09/11/2018 14:30:41

Assunto: RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE 

DE INTIMAR A PARTE RÉ DA R. SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138635 Nr: 2489-25.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Vistos. Tendo em vista a ausência de viatura para trazer o preso, 
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REDESIGNO a audiência para o dia 12/11/2018, às 10h. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129891 Nr: 2441-03.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI DEIVID DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço da testemunha, NITISA LORRAINE, tendo 

em vista a certidão negativa de fl. 104.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102310 Nr: 3209-31.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON BARANOSCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183798758

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 102310 - VARZEA 

GRANDE-MT.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - VÁRZEA GRANDE ( TJMT )

Data de Envio: 09/11/2018 14:50:10

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR A VÍTIMA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122460 Nr: 2897-84.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 Código de rastreabilidade: 81120183798846

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 122460.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 09/11/2018 14:58:15

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE PROCEDER INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100013 Nr: 1344-70.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIMALDO NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183798807

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 100013.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ARIPUANÃ ( TJMT )

Data de Envio: 09/11/2018 14:53:50

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DO RÉU

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100013 Nr: 1344-70.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIMALDO NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

04/12/2018, às 17h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122460 Nr: 2897-84.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 Vistos. Diante do adiantado da hora e levando em conta o acumulo de 

audiências de Custódias para serem realizadas, REDESIGNO a audiência 

para o dia 05/12/2018, às 16h20min. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100013 Nr: 1344-70.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIMALDO NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

04/12/2018, às 17h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) Por fim, considerando que o acusado já foi solto neste processo, 

RETIRE-SE a tarja preta dos autos, alimentando-se o Sistema Apolo.

VI) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

VII) INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106264 Nr: 709-55.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS, 

DOUGLAS ISAIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 448 de 763



garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

06/12/2018, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-34.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JILSON MARCOS FARIAS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER RIBEIRO OAB - GO0018222A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010229-34.2014.8.11.0025 REQUERENTE: JILSON MARCOS FARIAS 

MACIEL REQUERIDO: ELMO ENGENHARIA LTDA VISTOS. Cuida-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, em fase de cumprimento de sentença. Manifesta-se o credor por 

meio da petição de ID. 11713535, requerendo a penhora das contas 

bancárias do devedor para satisfação da obrigação exequenda, no 

entanto, conforme se infere dos autos, a despeito do pedido de 

cumprimento de sentença formulado na petição de ID. 10313950, em 

nenhum momento o devedor foi intimado para cumprir voluntariamente o 

julgado com as advertências legais atinentes à espécie, mas tão somente 

para se manifestar sobre o retorno dos autos da instância recursal (ID. 

10250762). Nesses moldes, a fim de se evitar eventual alegação de 

nulidade, determino a intimação do devedor para cumprir voluntariamente a 

sentença – excluindo a multa de 10% do cálculo de ID. 16398547 - no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, aí sim incidir a 

referida multa - 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa citada anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida. Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da 

Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Por fim, 

registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 9 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA FERNANDES CONDACK (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))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000937-08.2018.8.11.0025 REQUERENTE: SILVANIA FERNANDES 

CONDACK REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação ordinária 

ajuizada por SILVANIA FERNANDES CONDACK em face de VIVO S.A., 

objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica debitória com 

a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais em face da 

alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados de 

inadimplência, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum com a 

empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer contrato nesse 

sentido. Em sua defesa, a prestadora de serviços de telefonia assinala ter 

agido no exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, juntando extrato das ligações realizadas e mensagens 

enviadas, insistindo na tese da existência e validade do negócio jurídico 

que deu ensejo à negativação. Diante desses fatos, entendo necessária a 

dilação probatória, para apurar sobre a existência de contrato, as 

circunstâncias de pactuação, e os seus efeitos, inclusive quanto a 

eventual constatação de litigiosidade de massa impulsionada por captação 

de clientela, para evitar futuras alegações de nulidade procedimental ou 

cerceamento de defesa, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 23 de novembro de 2018, às 13h:30m, facultando às partes 

apresentarem testemunhas e provas documentais novas, alertando que 

na dicção legal, a audiência demarcará o encerramento da fase probatória 

e a prolação do édito sentencial. Às providências. Juína/MT, 6 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA FERNANDES CONDACK (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000937-08.2018.8.11.0025 REQUERENTE: SILVANIA FERNANDES 

CONDACK REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação ordinária 

ajuizada por SILVANIA FERNANDES CONDACK em face de VIVO S.A., 

objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica debitória com 

a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais em face da 

alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados de 

inadimplência, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum com a 

empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer contrato nesse 

sentido. Em sua defesa, a prestadora de serviços de telefonia assinala ter 

agido no exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, juntando extrato das ligações realizadas e mensagens 

enviadas, insistindo na tese da existência e validade do negócio jurídico 

que deu ensejo à negativação. Diante desses fatos, entendo necessária a 

dilação probatória, para apurar sobre a existência de contrato, as 

circunstâncias de pactuação, e os seus efeitos, inclusive quanto a 

eventual constatação de litigiosidade de massa impulsionada por captação 

de clientela, para evitar futuras alegações de nulidade procedimental ou 

cerceamento de defesa, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 23 de novembro de 2018, às 13h:30m, facultando às partes 

apresentarem testemunhas e provas documentais novas, alertando que 

na dicção legal, a audiência demarcará o encerramento da fase probatória 

e a prolação do édito sentencial. Às providências. Juína/MT, 6 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIDERLEY DE OLIVEIRA (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))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000935-38.2018.8.11.0025 REQUERENTE: ELIDERLEY DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação ordinária ajuizada por 

ELIDERLEY DE OLIVEIRA em face de VIVO S.A., objetivando a declaração 

de inexistência de relação jurídica debitória com a ré, cumulada com 

pedido de indenização por danos morais em face da alegada inscrição 

indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados de inadimplência, 

porque, em resumo, não possuiria débito nenhum com a empresa de 

telefonia, negando a celebração de qualquer contrato nesse sentido. Em 

sua defesa, a prestadora de serviços de telefonia assinala ter agido no 

exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, 

juntando extrato das ligações realizadas e mensagens enviadas, insistindo 

na tese da existência e validade do negócio jurídico que deu ensejo à 

negativação. Diante desses fatos, entendo necessária a dilação 

probatória, para apurar sobre a existência de contrato, as circunstâncias 

de pactuação, e os seus efeitos, inclusive quanto a eventual constatação 

de litigiosidade de massa impulsionada por captação de clientela, para 

evitar futuras alegações de nulidade procedimental ou cerceamento de 

defesa, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

novembro de 2018, às 14 horas, facultando às partes apresentarem 

testemunhas e provas documentais novas, alertando que na dicção legal, 

a audiência demarcará o encerramento da fase probatória e a prolação do 

édito sentencial. Às providências. Juína/MT, 6 de novembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDERLEY DE OLIVEIRA (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000935-38.2018.8.11.0025 REQUERENTE: ELIDERLEY DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação ordinária ajuizada por 

ELIDERLEY DE OLIVEIRA em face de VIVO S.A., objetivando a declaração 

de inexistência de relação jurídica debitória com a ré, cumulada com 

pedido de indenização por danos morais em face da alegada inscrição 

indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados de inadimplência, 

porque, em resumo, não possuiria débito nenhum com a empresa de 

telefonia, negando a celebração de qualquer contrato nesse sentido. Em 

sua defesa, a prestadora de serviços de telefonia assinala ter agido no 

exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, 

juntando extrato das ligações realizadas e mensagens enviadas, insistindo 

na tese da existência e validade do negócio jurídico que deu ensejo à 

negativação. Diante desses fatos, entendo necessária a dilação 

probatória, para apurar sobre a existência de contrato, as circunstâncias 

de pactuação, e os seus efeitos, inclusive quanto a eventual constatação 

de litigiosidade de massa impulsionada por captação de clientela, para 

evitar futuras alegações de nulidade procedimental ou cerceamento de 

defesa, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

novembro de 2018, às 14 horas, facultando às partes apresentarem 

testemunhas e provas documentais novas, alertando que na dicção legal, 

a audiência demarcará o encerramento da fase probatória e a prolação do 

édito sentencial. Às providências. Juína/MT, 6 de novembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-34.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JILSON MARCOS FARIAS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER RIBEIRO OAB - GO0018222A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010229-34.2014.8.11.0025 REQUERENTE: JILSON MARCOS FARIAS 

MACIEL REQUERIDO: ELMO ENGENHARIA LTDA VISTOS. Cuida-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, em fase de cumprimento de sentença. Manifesta-se o credor por 

meio da petição de ID. 11713535, requerendo a penhora das contas 

bancárias do devedor para satisfação da obrigação exequenda, no 

entanto, conforme se infere dos autos, a despeito do pedido de 

cumprimento de sentença formulado na petição de ID. 10313950, em 

nenhum momento o devedor foi intimado para cumprir voluntariamente o 

julgado com as advertências legais atinentes à espécie, mas tão somente 

para se manifestar sobre o retorno dos autos da instância recursal (ID. 

10250762). Nesses moldes, a fim de se evitar eventual alegação de 

nulidade, determino a intimação do devedor para cumprir voluntariamente a 

sentença – excluindo a multa de 10% do cálculo de ID. 16398547 - no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, aí sim incidir a 

referida multa - 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa citada anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida. Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da 

Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Por fim, 

registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 9 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001695-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA LUIZA VAZ RAMOS OAB - MT25849/O (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(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 

25/01/2019 às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-60.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS MOREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE ARAUJO RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010096-60.2012.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE CARLOS MOREIRA DA 

CUNHA REQUERIDO: JOAO DE ARAUJO RAMOS TERMO DE AUDIÊNCIA 

Aos sete dias do mês de Novembro do ano de 2018, nesta cidade e 

Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da 

primeira vara, edifício do Fórum, onde se encontrava presente o 

Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO PETENGILL, às 13h30min, foi declarada 

aberta a presente audiência de nos autos da Ação de nº 

8010096-60.2012.8.11.0025- PJE. Presentes ao ato, o autor da ação Jose 

Carlos Moreira da Cunha, acompanhado por seu advogado constituida Dr. 

Pedro Francisco Soares, bem como a defensora dativa Drª Ruth Emanuelle 

Bouret Sant’Ana Nogueira. Ausente o requerido João de Araujo Ramos. 

Colhido o depoimento pessoal do autor conforme termos de mídia digital em 

anexo. As partes, procuradores e testemunhas presentes foram 

cientificadas que os atos judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes 

de depoimentos e manifestações processuais realizadas no ato) e os 

demais registrados, por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes 

franqueado o acesso e a visualização da confecção da ata, que, ao final, 

foi conferida e atestada como retrato fiel e integral dos fatos havidos 

durante o ato judicial, sendo dispensada a impressão e assinatura das 

partes e testemunhas nos termos lavrados, facultando-se ao interessado 

imprimir ou copiar os atos diretamente dos meios eletrônicos de consulta 

processual. O MM. Juiz deliberou de forma oral nos termos e fundamentos 

gravados em mídia digital , restanto exarar: “ Rejeito a juntada do 

instrumento de substabelecimento, no entanto nomeio causidica Drª Ruth 

Emanuelle Bouret Sant’Ana Nogueira , para atuar como defensora dativa 

para o ato, fixando honorários no montante de 1,5 URH. Reconheço a 

nulidade dos atos processuais, bem com a realização da penhora online. 

Abro para as parte apresentar defesa, e redesigno a audiência de 

intrução processual para o dia 23 de Novembro as 14:30 horas. Nada 

mais. Encerrou-se às 13h40min o presente termo que, lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado pelos presentes, que saem intimados 

de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001670-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 12h50min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109620 Nr: 2415-73.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON ZACARIAS PETERMANN 

FREGADOLLI BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato Sr. Newton 

Zacarias Peterman Fregadolli Brandão, na pessoa de seu advogado, 

acerca da audiência preliminar designada para o dia 10/12/2018 às 

14h00min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 096/2018- CA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

R E S O L V E :

I) LOTAR os servidores desta Comarca abaixo relacionados, conforme a 

seguir:

Central de Administração (Protocolo): - Francisca Deraldina de Jesus, 

matr. 8507, Auxiliar Judiciário;

Secretaria do Juizado: - Paulo Roberto Galeano, matr. 3238, Auxiliar 

Judiciário;

II) Esta portaria entra em vigor a partir de 12/11/2018, ficando revogada as 

disposições em contrário.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. Mirassol D’ Oeste, 12 de 

novembro de 2.018. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima 

Juíza de Direito Diretora do Foro em Substituição Legal

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 DECISÃO Processo: 1001553-25.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: JOANA CASSIA DOS SANTOS SEBALDELI Vistos. Com o 

olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, em que 

pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não exercício 

do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional 

de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos seguintes termos: 

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC. II. Se apresentada apelação 

adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), intime-se a parte 

contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou 

do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do CPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, §3º, 

do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 9 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247587 Nr: 1917-48.2017.811.0011

 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: AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALNdS, GN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B
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 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, tendo em vista a excelentíssima magistrada se encontra em 

gozo de licença médica, e este magistrado com audiências designadas em 

sua titularidade, REDESIGNO audiência para o dia 28/08/2017 às13:30min, 

devendo as partes serem intimadas nos termos da decisão exarada às fls. 

47.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de julho de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247587 Nr: 1917-48.2017.811.0011

 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: AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALNdS, GN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Vistos.

I) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

II) A presente ação é de revisão de pensão alimentícia. Rege-se, portanto, 

pelo rito especial da Lei nº 5.478/68, em razão do disposto no artigo 13.

III) Processo em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), eis que DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer tempo, caso 

inverídico as alegações.

 IV) CITE-SE a requerida, no endereço descrito na exordial, e INTIME-SE o 

requerente, a fim de que compareçam à audiência de conciliação, 

instrução e julgamento que DESIGNO para o 26/07/2017, às 13h30min 

acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora em arquivamento do pedido e da parte ré em confissão e 

revelia (Lei n.º 5.478/68, artigo 7º). Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a parte ré contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à instrução processual.

 V) Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.

VI) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 06 de maio de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29824 Nr: 616-81.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDL, JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L&EdSL-M, MATEdS, LAdQ, ECBQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Damasceno Peres - 

OAB:12553, Jeanny Cristina S. Botelho Capistrano - OAB:14.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Os autos vieram conclusos para apreciação do pleito de fls. 248/248-v°, 

dando conta da inércia do executado em quitar o débito.

 Pois bem. No Novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18 

de março de 2016, foi inserida a hipótese de protesto do pronunciamento 

judicial em caso de inércia do executado, senão vejamos:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos 

executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 1º O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados 

pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas 

que se situem na mesma região metropolitana.

§ 2º Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de 

força policial, o juiz a requisitará.

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4º A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o 

pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por 

qualquer outro motivo.

§ 5º O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título 

judicial.

Nelson Nery Junior leciona que:

A medida, uma novidade do CPC/2015 e passível de ser utilizada na 

execução definitiva de título judicial, é salutar, posto que tende a inibir a 

inadimplência venal que usa do trâmite judicial para procrastinar a 

satisfação da obrigação. Mas é relevante destacar que a inclusão é 

faculdade do juiz (em vista do uso da forma verbal pode) e não pode ser 

determinada de ofício .

Com esse entendimento, já se julgou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS EXECUTADOS NOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 782 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. I. De acordo com o 

artigo 782, §§ 3º a 5º, do Código de Processo Civil, aplica-se à execução 

definitiva de título judicial a inclusão do nome do executado em cadastros 

de inadimplentes. II. Transcorrido o prazo legal para o cumprimento 

espontâneo da obrigação sem qualquer atitude dos executados, 

legitima-se a adoção de atos executivos para a satisfação do crédito. III. 

Recurso conhecido e provido. (TJDF, Agravo de Instrumento nº 

20160020245660 0026391-64.2016.8.07.0000, 4ª Turma Cível, Relator 

James Eduardo Oliveira, julgado em 9 de Novembro de 2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E 

DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO QUE 

DEFERIU A INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES, NOS TERMOS DO ART. 782, §§ 3º e 5º, DO CPC/2015. 

PRETENSÃO DE CANCELAMENTO FUNDADO NO § 4º, AFIRMANDO A 

EXISTÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, foi determinada a 

inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes com base 

no art. 782, §§ 3º e 5º, do CPC/2015. Conquanto o § 4º estabeleça que a 

inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se 

for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro 

motivo, os escassos elementos constantes dos autos não permitem 

concluir que o cumprimento de sentença esteja integralmente garantido por 

penhora, ônus que competia à agravante e do qual não se desincumbiu 

neste recurso. Logo, é impossível provê-lo com base em meras 

alegações. (TJSP, AI 21358650520168260000, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Relator Adilson de Araujo, julgado em 23 de Agosto de 2016).

 Agravo de instrumento – Ação indenizatória fundada em acidente de 

trânsito – Cumprimento de sentença – Inclusão do nome do executado em 

cadastros de inadimplentes – Decisão mantida. De acordo com o art. 782, 

§ 3º, do CPC/2015 "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a 

inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Agravo 

desprovido. (TJSP, AI 22048225820168260000, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Relator Lino Machado, julgado em 23 de dezembro de 2016).

 Dessa forma, considerando que mesmo citado, o executado deixou de 

adimplir o débito objeto dos presentes autos, DEFIRO o pedido de fls. 

248/248-v°, de modo que determino a EXPEDIÇÃO de ofício ao Serasa, de 

sorte que seja anotado o débito descrito, no valor do credito exequendo, 

devendo perdurar até a satisfação ou extinção ou sua garantia.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste - MT, 01 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253619 Nr: 5046-61.2017.811.0011

 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: Nataniel Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 
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OAB:12903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 124 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como de que foi agendada a 

data 29/11/2018, às 10hs para a realização da perícia médica da parte 

autora, quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 

7134 , bem como fica o Procurador da parte autora devidamente intimado 

para acompanhar da parte autora, conforme determinado pela portaria 

086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos que a 

mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247533 Nr: 1880-21.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R de Oliveira Barreto - ME, Rosangela de 

Oliveira Barreto, José Aparecido Barreto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar no prazo de 10 

(dez) dias o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

25.00 (vinte e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio 

do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do mandado de intimação das partes requeridas , devendo 

juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243426 Nr: 4657-13.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Garcia Sebaldeli, Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimação dos Procuradores das partes requerida da r. decisão de fls. 

301 a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para 

comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada para o 

dia 13 de dezembro de 2018, às 14h30min, sendo que o rol de 

testemunhas deverá aportar aos autos com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, conforme arts. 357, §4º e 450, CPC, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245278 Nr: 695-45.2017.811.0011

 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: Antonio Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 58 de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE pessoalmente à 

exequente para comparecer à Defensoria Pública, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247587 Nr: 1917-48.2017.811.0011

 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: AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALNdS, GN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Intimação da Procuradora nomeada para a parte requerida da r. decisão 

de fls.51 a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para 

comparecer na audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

05/12/2018 , às 15hs45min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo legal. Igualmente, certifico que foi expedido carta 

Precatória para a Comarca de Cáceres-MT com a finalidade de oitiva das 

testemunhas arroladas pela parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247587 Nr: 1917-48.2017.811.0011

 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: AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALNdS, GN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Vistos. (I) Considerando que a DPE já defende os interesses da parte 

requerente NOMEIO como advogado dativo o Dr. Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite OAB/MT 3.480-B arbitro-lhe honorários advocatícios no 

importe 02 (uma) URH, computando o valor de R$ 1669,44 (mil seiscentos 

e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) para o ato (II) 

Considerando a hipossuficiência manifesta da requerida, com o fito de 

garantir o contraditório e à ampla defesa, converto o rito em ordinário, 

devendo o advogado nomeado para responder à lide, no prazo legal. 

Após, AO autor para se manifestar no prazo legal. (III) Após, 

CONCLUSOS. Saem os presentes intimados

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246657 Nr: 1452-39.2017.811.0011

 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: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Totvs S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:SP/175.513

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 437/438 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT bem como para 

comparecerem na audiência de Instrução e Julgamento designada para o 

dia 11/12/2018, às 13hs30min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo legal, sob pena de preclusão, bem como ainda 

deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256158 Nr: 130-47.2018.811.0011

 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: Adair José Correia, BdPC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0, Marcus Vinicius Esbalqueiro Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 Considerando o teor da certidão de fl. 24, nomeio como defensor dativo 

da requerida Srª. Sônia de Paula o douto causídico Mariah Carvalho Q. 

Lima Oliveira, OAB nº. 23.688/O, arbitrando-lhe honorários advocatícios 

por analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados 

do Brasil, no importe de 01 (um) URH (Unidade Referencial de Honorários).

Intime-se o advogado acerca da presente nomeação, bem como para que 

se manifeste, no prazo legal.

Empós, volvam-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256158 Nr: 130-47.2018.811.0011

 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: Adair José Correia, BdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0, Marcus Vinicius Esbalqueiro Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 Intimação do Procurador nomeado para a parte requerida da r. decisão de 

fls.53 a qual encontra-se disponível no site do TJMT bem como para 

comparecer na audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

06/12/2018, às 15hs. Igualmente para apresentar o rol de testemunhas no 

prazo legal, sob pena de preclusão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230914 Nr: 2337-24.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Marques da Silva Junior, Izildo 

Marques da Silva, Izabel Cristina Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Edital de Intimação - Sentença ME102

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 2337-24.2015.811.0011 – Código: 230914

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Joaquim Marques da Silva

PARTE REQUERIDA: Joaquim Marques da Silva Junior e Izabel Cristina 

Marques da Silva e Izildo Marques da Silva

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Izildo Marques da Silva, Cpf: 

44261993104, Rg: 625.555 SSP MT Filiação: Joaquim Marques da Silva e 

Celisa R de L.da Silva, data de nascimento: 11/08/1966, brasileiro(a), 

natural de Guaira-SP, casado(a), lavrador, Endereço: Sitio São Sebastião 

Cumunidade Agro Verde, Cidade: Curveleandia-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/07/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 141.780,07

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: PARTE FINAL - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pleito exordial, e DECLARO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com arrimo no art. 487, I do Código de Processo Civil, para 

determinar a divisão dos imóveis rurais descritos na exordial, conforme 

memorial descritivo de fl. 21.CUSTAS e HONORÁRIOS pela parte 

requerida, sendo que esses últimos FIXO em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, porém suspendo 

sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Com o trânsito em julgado da sentença ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo. P. R. I. C.Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto 

de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de novembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240892 Nr: 3364-08.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amorim & Promocena Ltda-EPP, Gerson 

Natalino Promocena, Deosdete Vieira de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Aparecida Cardoso 

- OAB:19.356, MARCELA APARECIDA CARDOSO - OAB:19356/O

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequent para atualização da dívida, 

com a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a 

multa, bem como para pugnar o que de direito. Conforme r. Decisão de fls. 

115/115vº.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 170158 Nr: 3756-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Paula Hernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Conforme r. Decisão de fls. 488.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000613-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (RÉU)

CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000613-60.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARCO ANTONIO DA FONSECA RÉU: CARTORIO DO 

SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE, MUNICIPIO DE CURVELANDIA 

Tendo em vista o pedido genérico quanto a produção de provas, 

intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 
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produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me conclusos. 

Cumpra-se. Mirassol D' Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juízo de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000613-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (RÉU)

CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000613-60.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARCO ANTONIO DA FONSECA RÉU: CARTORIO DO 

SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE, MUNICIPIO DE CURVELANDIA 

Tendo em vista o pedido genérico quanto a produção de provas, 

intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me conclusos. 

Cumpra-se. Mirassol D' Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juízo de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001446-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MENDES LEAL FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001446-78.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: ELIAS 

MENDES LEAL FILHO Cuida-se de embargos de declaração interpostos 

por Banco Bradesco S/A argumentando que a decisão proferida no ID 

15608895 seria omissa, contraditória, obscura por ter determinado que o 

embargante anexasse notificação extrajudicial efetivamente recebida pelo 

requerido. Recebo os embargos, por tempestivos, atribuindo-lhes efeitos 

infringentes e suprir a contradição existente na decisão suso mencionada, 

para que passe a constar o seguinte: Recebo a inicial por estarem 

presentes os requisitos previstos pelo Decreto-lei 911/69 e do Código de 

Processo Civil, notadamente a notificação extrajudicial, que se encontra 

encartada no ID 15418496. E conquanto a notificação tenha retornado ao 

remetente sob a justificativa “mudou-se”, é possível constatar que a 

notificação foi encaminhada para o mesmo endereço constante do 

contrato de financiamento (ID 15418495), sendo dever de o devedor 

comunicar a alteração de sua residência ao banco credor em respeito ao 

princípio da Boa-fé. DEFIRO liminarmente a medida requerida na petição 

inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem 

em mãos do representante da parte autora. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida para, querendo: a) Em cinco dias, pagar a integralidade da 

dívida segundo os valores apresentados pelo credor na inicial R$ 

66.119,73 (sessenta e seis mil, cento e dezenove reais e setenta e três 

centavos), conforme planilha anexada no ID 15418500, acrescidos das 

despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do 

Código de Processo Civil, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus representado pela alienação fiduciária; b) Em quinze dias, 

apresentar resposta, mesmo se houver pagado a dívida, hipótese em que 

pode ter efetuado o pagamento a maior e pretenda a restituição do 

indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias e não havendo 

pagamento, fixar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69). 

Autorizo o cumprimento da liminar na forma do art. 212, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Neste pórtico, comprovada a mora e 

inadimplemento do devedor, com arrimo no § 9º do art. 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, desde já determino a restrição do bem, cujo resultado segue 

anexo a presente decisão. Noutro giro, restando frutífera a apreensão, 

deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

e, a parte requerida deverá entregar a documentação do bem apreendido, 

devendo ser constado no mandado, conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 

14º do Decreto-Lei nº 911/69. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem em mãos do representante do autor. Caso não seja 

concretizada a busca e apreensão pelo fato do bem não ser encontrado, 

intime-se o requerente para manifestar sobre eventual conversão do feito 

em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. 

Intimem-se. Cumpra-se. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (datado e 

assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001730-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE HENRIQUE DE ALMEIDA MICHALSKI (EXECUTADO)

NILTON J. MICHALSKI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

NILTON JOSE MICHALSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo 

uma irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Compulsando os autos, 

verifico que o sistema PJe acusa a inexistência de recolhimento das guias 

de pagamento das custas e taxas judiciárias, assim, intime-se a parte 

autora para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, vinculando 

a guia de recolhimento aos autos, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

(Datado e assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001731-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE HENRIQUE DE ALMEIDA MICHALSKI (EXECUTADO)

NILTON JOSE MICHALSKI (EXECUTADO)

NILTON J. MICHALSKI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo 

uma irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Compulsando os autos, 

verifico que o sistema PJe acusa a inexistência de recolhimento das guias 

de pagamento das custas e taxas judiciárias, assim, intime-se a parte 

autora para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, vinculando 

a guia de recolhimento aos autos, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

(Datado e assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001603-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LOURENCO KHIPPAIZ (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001603-51.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ADRIANO LOURENCO KHIPPAIZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por 

Adriano Lourenço Khippaiz contra o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, 

que se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos, conforme id nº 159997087 e anexos. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 012016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Como se sabe, o processo não tem um fim em si mesmo, já que este deve 

ser efetivo e conter aptidão para cumprir, integralmente, sua função 

sócio-política-jurídica e atingir seus fins institucionais, sendo que entre as 

suas múltiplas dimensões se encontra a utilidade, ou seja, o processo 

deve chegar ao seu término tendo a aptidão de satisfazer o interesse 

legítimo que se procura resguardar, pois um processo é efetivo quando 

elimina insatisfações com justiça e resguarda o direito ameaçado. 

Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela antecipada 

necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do elemento fático 

em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança 

do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de uma regra 

processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela antecipatória 

quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, o juiz em 

sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam a 

participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticado com Coxartrose (CID 10 M16); 

Gonartrose (CID 10 M17); Outras artroses (CID 10 M19); e outras 

patologias especificadas, motivo pelo qual se encontra incapacitada para 

as atividades laborativas. Para corroborar com sua situação, foram 

juntados ao processo elementos probatórios suficientes à demonstração 

da prova inequívoca em que se baseia para formular o pedido e 

caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de alegar que as 

doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos médicos que 

constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a negativa do 

requerido em continuar fornecendo o aludido benefício na seara 

administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. 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 

restabeleça o benefício de Auxílio Doença ao autor, no valor de 91% 

(noventa e um porcento) do salário-contribuição, inclusive décimo terceiro 

salário proporcional, devidos a partir da data da cessação do benefício, 

qual seja, 03 de outubro de 2018. Expeça-se 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. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC. Apresentado a peça contestatória, 

dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia requerida, desde 

já, nomeio como perita-médica, independentemente de compromisso, a 

Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica 

Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 

78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara 

agendar a data da perícia médica, bem como intimar a expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a 

expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 

a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados. 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. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

triagem, para análise da necessidade de designação de audiência de 

instrução e julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001635-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILZIMAR FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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DO SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte 

autora requer a tutela especifica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da 

antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, 

que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento em que 

se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem 

um fim em si mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para 

cumprir, integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a parte autora fora diagnosticada com transtornos de 

discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia – CID 

M 51.1; síndromes de compressão da artéria espinhal anterior ou vertebral 

anterior – CID M 47.0; transtorno do disco cervical com radiculopatia - CID 

M 50.1; outro traumatismo da medula lombar - CID S 34.1, motivo pelo qual 

se encontra incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar 

com sua situação, foram juntados ao processo elementos probatórios 

suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se baseia para 

formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de 

alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos 

médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a 

negativa do requerido em fornecer o aludido benefício na seara 

administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. 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 

conceda/restabeleça o benefício de Auxílio-Doença à autora, no valor de 

um salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da data da cessação, qual seja, 22 de junho de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante/restabeleça 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. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Para a realização da perícia requerida, desde já, nomeio 

como perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua 

Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001722-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MISSIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001722-12.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EDINEIA MISSIAS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte 

autora requer a tutela especifica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 457 de 763



antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, 

que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento em que 

se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem 

um fim em si mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para 

cumprir, integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a parte autora fora diagnosticada com Síndrome do 

Manguito Rotador (CID M 75.1), tendinite calcificante do ombro (CID M 75.3) 

e enxaqueca complicada (CID G 43.3), motivo pelo qual se encontra 

incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar com sua 

situação, foram juntados ao processo elementos probatórios suficientes à 

demonstração da prova inequívoca em que se baseia para formular o 

pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de alegar que 

as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos médicos que 

constatam sua real situação, bem como demonstrou que já esteve em 

gozo do benefício de auxílio-doença. Calha assinalar que houve a negativa 

do requerido em fornecer o aludido benefício na seara administrativa, 

consoante se infere dos formulários anexados com a exordial. O perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre da própria 

enfermidade que acomete a parte autora, podendo haver piora substancial 

do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da urgência e da 

probabilidade, do direito da parte requerente, é imprescindível que se 

conceda a tutela provisória satisfativa em comento, entregando-lhe o bem 

da vida, imediatamente, de forma a resguardar o seu direito fundamental à 

vida com dignidade, posto que a tutela seja irreversível. Ademais, não 

obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo Código de Processo Civil, a 

qual trata da irreversibilidade da medida, caracterizada como pressuposto 

negativo à concessão da medida, ou seja, por ela o juiz só poderá 

conceder quando não houver perigo de irreversibilidade, denota-se que a 

requerente conseguiu reunir conjunto probatório suficiente para 

demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não se 

trata de antecipação do provimento jurisdicional, o qual teria por objetivo 

fornecer ao demandante os efeitos práticos da tutela pretendida. Quando 

se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar em detrimento das regras 

burocráticas do Poder Público, estas devem ser afastadas no intuito de se 

fazer valer os princípios e os direitos insculpidos na Constituição da 

República. 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 conceda/restabeleça o benefício de 

Auxílio-Doença à autora, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 

décimo terceiro salário proporcional, devidos a partir da data da cessação, 

qual seja, 22 de agosto de 2018. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo 

do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante/restabelecça 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. CITE-SE a 

parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 

2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial 

se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Apresentado a peça 

contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

requerida, desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na 

forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ 

Oeste/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

100 km da sede desta Comarca e, consequentemente, faz com que o 

expert percorra a distância aproximada de 200 km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

demonstrando, assim, a necessidade de majoração do valor da perícia, a 

fim de não prejudicar a prestação jurisdicional as partes e interessados. 

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. Superado o prazo ventilado, certifique-se e 

à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento. Por fim, demonstrada 

a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol d’ Oeste – MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256071 Nr: 83-73.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 60, cujo teor transcrevo:"Certifico eu, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me a Rua 28 

de outubro, 2.814 e lá encontra-se estabelecido uma Joalheiria e um 

comercio de embalagens. Procurei pelo paradeiro de GABRIEL DA SILVA 

SOUZA, porem ninguém o conhece ali. Procurei nesta cidade pelo 

paradeiro do veiculo HYUNDAI AZERASEDAN GLS 3.0 VG AT AP, ANO 

MODELO 2011/2012, PLACA OGM 9250, CHASSI KMHFH41HBCA101481, 

RENAVAM 456558691, e nada achei que levasse até ao bem. Assim, 

devolvo este em cartório. Dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29729 Nr: 462-63.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KAdBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:

 Intimar o advogado das partes acerca da r. decisão de fls.246, cujo teor 
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transcrevo:Considerando o teor da certidão de fl. 245, determino a 

suspensão do processo, pelo prazo de 01(um) ano, com supedâneo nos 

artigos 921, III do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 150622 Nr: 175-61.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Raul Marques de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919, Miriele Garcia Ribeiro - OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r. decisão de fls.169, cujo 

dispositivo transcrevo:À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 165, extinguindo o feito com 

resolução do mérito.Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que 

se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma vez que a 

causídica constituída nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 159.Isento as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e 

art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237140 Nr: 1331-45.2016.811.0011

 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: Sidnei Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r. sentença de fls.177/181, 

cujo dispositivo transcrevo:Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da 

Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o fazendo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, assim como aos honorários advocatícios no 

importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil, cujas verbas ficam suspensas de exigibilidade, 

na forma do art. 98, § 3º do NCPC.Fixo honorários periciais no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais).

Após, em nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos, 

mediante as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 205392 Nr: 1078-28.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSC, ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que propulsione o feito, no prazo 

de 5(cinco) dias, sob pena de suspensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231990 Nr: 2969-50.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene da Silva Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY A STORTI 

ASSUNÇAÕ - OAB:21240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 Intimar o advogado das partes acerca da r.dcisão de fls.89, cujo teor 

transcrevo:Considerando o teor da certidão de fl. 88, determino a 

suspensão do processo, pelo prazo de 01(um) ano, com supedâneo nos 

artigos 921, III do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 108987 Nr: 1813-03.2010.811.0011

 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: Eliete Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT, Ricardo Jorge da Cunha Fontes - OAB:8037-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r. decisão de fls.202, cujo 

teor transcrevo:Defiro o pedido de fl. 201, tendo-se em vista que todos os 

valores em atraso já foram adimplidos administrativamente, tem-se desta 

maneira por esgotado o objeto da presente demanda, motivo pelo qual 

DETERMINO seu arquivamento, com as devidas baixas nos livros de 

registro, na forma como de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237654 Nr: 1598-17.2016.811.0011

 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: Maria Alice dos Santos, Davi dos Santos, Jailton dos 

Santos, Leonildo dos Santos, Devani dos Santos, Rosimeire dos Santos, 

Rosely dos Santos Sobral, Terezinha dos Santos da Rocha, Raquel dos 

Santos Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de João Julio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r. decisão de fls.102, cujo 

teor transcrevo:Perlustrando atentamente o feito, verifico que por diversas 

vezes a inventariante fora intimada para propulsionar e promover 

diligências no feito, contudo, permanecendo inerte em todas as ocasiões, 

conforme certidão de fl. 83 e 101.Outrossim, pontuo que o feito se arrasta 

desde 2016 e até o momento a inventariante sequer deu cumprimento a 

decisão inicial e nem os demais herdeiros manifestaram qualquer interesse 

em dar continuidade ao feito. Além disso, registro que a inventariante 

solicitou a suspensão do processo duas vezes pelo prazo de 90 

(noventa) dias, conforme se infere às fls. 87 e 92, contudo, mesmo após 

escoado o lapso pleiteado não deu prosseguimento a demanda, o que 

demonstra total desinteresse.À vista do exposto, determino a remessa 

dos autos ao arquivo, em razão da ausência de interesse da inventariante 

e dos demais herdeiros, podendo os autos serem desarquivados a 

qualquer tempo mediante manifestação expressa dos herdeiros 

interessados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251374 Nr: 3760-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Francisco Lins, Maria Ivone Contardi Parra Lins
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino & Paulino Ltda, Diogo Francisco Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado das partes acerca da r. decisão de fls.257, 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.Ademais, defiro o pedido de fl. 256, proceda 

conforme o postulado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 223400 Nr: 4208-26.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Prandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

petição e documentos juntados às fls.171/246, no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29475 Nr: 130-96.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geraldo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Julio Cesar Massam Nichols - OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado Júlio Cesar Massam Nichols para que se manifeste 

acerca da petição e documentos juntados às fls.160/165,no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229805 Nr: 1700-73.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Da Quana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Nunes de Oliveiras, Luiz Torres de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Ritter - OAB:15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 Intimar o advogado da parte autora para que no prazo de 5(cinco) dias, 

informe nos autos se pretende adjudicar ou alienar judicialmente o bem 

penhorado, nos termos dos artigos 876 e 880², ambos do CPC. Bem como 

in t imar  ace rca  da  r .dec i são  de  f l s . 165 ,  cu jo  t eo r 

transcrevo:Considerando-se que a sentença prolatada às fls. 71/72 fora 

anulada, conforme decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça deste 

Estado às fls. 108/110, dou prosseguimento ao feito.

 Tendo em vista que à fl. 25 fora juntada o auto de penhora e depósito e 

às fls. 26/26-vº fora encartado o laudo de avalição e aliado ao fato das 

partes já terem sido intimadas acerca da formalização da penhora e a 

respeito do laudo avaliativo, conforme dispõe os artigos 841, §1º, 842 e 

872, §2º, todos do CPC, determino a intimação da parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos se pretende adjudicar 

ou alienar judicialmente o bem penhorado, nos termos dos artigos 876 e 

880 , ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237875 Nr: 1699-54.2016.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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 da parte autora para que forneça o endereço da 

empresa Life Com Medicamentos e Manipulação Ltda, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 4318 Nr: 1555-76.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Ostelac Ltda, JOSE ROBERTO DOS 

SANTOS, Paulo Afonso Macedo Brito, EDILENE SILVA NEVES DOS 

SANTOS, Robson José Simão, ROSA VIEIRA DE SOUZA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Gonçalves Pichinin - 

OAB:2337-B

 Intimar o advogado da parte autora para que apresente planilha com o 

valor do saldo devedor integralizado, no prazo de 15 (quinze)dias, sob 

pena de arquivamento. Bem como intimar acerca da r. decisão de fls.337, 

cujo teor transcrevo:

Analisando a planilha de fls. 328/336, observou-se que o campo “saldo 

devedor em 22.10.2018” não se encontra preenchido, razão porque 

determino a intimação do Banco do Brasil S/A para que apresente planilha 

com o valor do saldo devedor integralizado, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232910 Nr: 3554-05.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hamilton Sessin, Marcus Joaquim Marcel de Almeida 

Carvalho Simões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A., Jair Roberto Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B, LOUSE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8123

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r.decisão de fls.113, cujo 

teor transcrevo:Ciência às partes do retorno dos autos do 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.: 75141 Nr: 1315-38.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geraldo Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603, IZA MARCIA COSTA - 

OAB:10834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste, no prazo de 

15(quinze)dias, acerca da impugnação encartada às fls. 280/286. Bem 

comointimar acerca da r.decisão de fls.291, cujo teor transcrevo:Intime-se 

a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da impugnação encartada à fl. 280/286.

 Consigno que havendo concordância em relação aos numéricos 

apresentados nos autos, volvam-me conclusos para homologação.

 Caso contrário, havendo discordância quanto ao valor apresentado pelo 

executado, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda 

com os cálculos nos termos fixados na sentença, no prazo de 10 (dez) 
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dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228168 Nr: 2246-32.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Donizete Moia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloy Ferreira Pessoa, José Aparecido da Costa 

Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Atila Silva Gattass - OAB:2308, 

Everaldo Batista Filgueira - OAB:864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684, Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 Intimar os advogados das partes sobre a Decisão de fls. 499, cujo teor 

transcrevo:"Código 242159. Aportou ao processo pedido dos requeridos 

consistente em autorização deste Juízo para adentrar propriedade rural 

reintegrada à posse do requerente nos dias 12 e 13 de novembro de 

2018, entre 06h00 e 19h00 para ensacar milho e recolher as galinhas de 

sua titularidade. Para tanto, argumentou que, no dia do cumprimento do 

mandado de reintegração de posse, combinaram com o requerente que 

poderiam entrar no imóvel por 15 (quinze) dias consecutivos, no período 

compreendido entre 06h00 e 12h00. Vieram conclusos. Decido. O pleito 

em voga comporta deferimento porque se apresenta razoável e, até 

mesmo, benéfico ao requerente. Com efeito, extrai-se do termo 

circunstanciado de fl. 491 e das fotografias anexadas ao requesto, que 

existe grande quantidade de milho a granel na propriedade, sendo, 

portanto, necessário o ensacamento, bem como 100 (cem) galináceos 

apascentados, logo, quanto antes os requeridos retirarem seus bens 

móveis e semoventes do local, melhor para o requerente. Diante do 

exposto, defiro o pedido para autorizar o ingresso do requerido José 

Aparecido da Costa Ramos e seu filho, Saulo Miatelo Ramos, 

acompanhado de diaristas, dos dias 12 e 13 de novembro de 2018, entre 

06h00 e 19h00 para ensacar milho e recolher as galinhas de sua 

titularidade. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de novembro 

de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 91733 Nr: 4202-92.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Feliciano Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste , no prazo de 

15 (quinze dias), acerca da impugnação encartada âs fls.201/201-vº. Bem 

como intimo sobre a r. decisão de fls.212, cujo teor trancrevo: Intime-se a 

parte exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da impugnação encartada à fl. 201/201-vº. Consigno que havendo 

concordância em relação aos numéricos apresentados nos autos, 

volvam-me conclusos para homologação. Caso contrário, havendo 

discordância quanto ao valor apresentado pelo executado, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que proceda com os cálculos nos termos 

fixados na sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 141491 Nr: 3333-61.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736, Thiago 

Regis dos Santos - OAB:22.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as advogadas Eliane Assunção Beltramini e Liliane Assunção 

Beltrmini para se manifestem acerca da petição carreada à fl.169, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239252 Nr: 2391-53.2016.811.0011

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r.decisão de fls.86, cujo 

teor transcrevo:Em atenção à petição de fl. 81, informo a parte exequente 

que este Juízo procedeu com o cancelamento da ordem de bloqueio online, 

conforme extrato anexo, não havendo, portanto, nenhuma importância 

financeira restringida nos autos.

 No mais, diante do trânsito em julgado certificado à fl. 80, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 23902 Nr: 1207-14.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pantanal 3 Rios Turismo e Hotelaria Ltda, 

Wanderlei Walmor Schroder, Jane Terezinha Londero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r. decisão de 

fls.192/193,cujo dispositivo transcrevo:Diante do exposto, defiro o pedido 

de penhora on-line, do débito principal, que deverá recair sobre dinheiro 

nas contas de Pantanal 3 Rios Turismo e Hotelaria Ltda., Wanderlei Walmor 

Schroder e Jane Terezinha Londero, até o valor total de R$ 179.502,40 

(cento e setenta e nove mil, quinhentos e dois reais e quarenta 

centavos).Se infrutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para 

que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo 

Civil.Se frutífera, posto que parcialmente, 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 5 (cinco) dias. Bem como intimo para 

providenciar o recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, 

que será encaminhada à comarca Tangará da Serra-MT com a finalidade 

de intimar os executados, 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.: 5110 Nr: 2338-29.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Senhorinha Alves da 

Cruz - OAB:4440/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 Intimar o advogado da parte autora para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de suspensão, 

nos termos do art.921,III do Código de Processo Civil. Bem como intimo da 

r.decisão de fls.296/297, cujo dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, 

defiro o pedido de penhora on-line, do débito principal, que deverá recair 

sobre dinheiro nas contas de Eurico da Cunha Cintra, até o valor total de 

R$ 2.921,52 (dois mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e dois 

centavos).

Se infrutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para que indique 
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outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.Se 

frutífera, posto que parcialmente, 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 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240976 Nr: 3403-05.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Joaquim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919, Miriele Garcia Ribeiro - OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste, no prazo de 

15(quinze) dias, acerca da impugnação encartada às fls.129/130. Bem 

como intimo da r. decisão de fls.139, cujo teor transcrevo:Intime-se a parte 

exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca 

da impugnação encartada às fls. 129/130.

 Consigno que havendo concordância em relação aos numéricos 

apresentados nos autos, volvam-me conclusos para homologação.

 Caso contrário, havendo discordância quanto ao valor apresentado pelo 

executado, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda 

com os cálculos nos termos fixados na sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235026 Nr: 170-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gazuncred S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selmo Carvalho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Ferreira de Resende 

Filho - OAB:68.204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 5( cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art.921, III do Código do Processo Cívil. Bem 

como intimar da r. decisão de fls.98, cujo teor transcrevo: "...Indefiro o 

pedido de penhora online pelo Sistema Bacenjud, haja vista que já houve 

tentativa anterior infrutífera, há pouco tempo, sendo improvável o êxito da 

segunda, eis que intentada em curto espaço de tempo.O STJ já se 

pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de 

penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da 

razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp. 

1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

4.2.2011; REsp. 1.267.374 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 7.2.2012. A mesma lógica é aplicável ao bloqueio de 

ativos na forma do art. 185-A, do CTN. Nesse sentido:TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

REALIZAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM 

ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Caso em que se discute a 

obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem de bloqueio de 

valores em depósito do executado, requerida pelo exequente, com relação 

à instituições financeiras que não tenham respondido o comando anterior, 

sem que haja motivação do exequente. 2. Sobre o tema, este Tribunal 

Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das 

diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud 

depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o 

juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Precedentes: 

REsp. 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; 

REsp. 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010. 3. Agravo 

regimental não provido (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 09.02.2012) – Grifou-se.

N’outro giro, consigno que realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, não 

logrando êxito em localizar informações acerca das Declarações de 

Imposto de Renda do executado, conforme se verifica nos extratos em 

anexo.Intime-se o exequente para que indique outros bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo supra 

sem manifestação do exequente, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, nos moldes delineados no §2º do mesmo dispositivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227444 Nr: 476-03.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIF, AIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:13578/A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art.921,III do Código de Processo Civil. Bem 

como intimar acerca da r.decisão de fls.122/123, cujo dispositivo 

transcrevo: "...Diante do exposto, defiro o pedido de penhora on-line, do 

débito principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas de Antônio 

Inácio Ferreira e Antônio Inácio Ferreira ME, até o valor total de R$ 

102.072,04 (cento e dois mil, setenta e dois reais e quatro centavos).

Se infrutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para que indique 

outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.

Se frutífera, posto que parcialmente, 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 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254816 Nr: 5525-54.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vitor Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Castilho Gomes, Francisco José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art.921,III do Código de Processo Civil. Bem 

como intimar acerca da r.decisão de fls.34/35, cujo dispositivo 

transcrevo:Diante do exposto, defiro o pedido de penhora on-line, do 

débito principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas de Marli 

Castilho Gomes e Francisco José da Costa, até o valor total de R$ 

97.065,31 (noventa e sete mil, sessenta e cinco reais e trinta e um 

centavos).

Se infrutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para que indique 

outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.

Se frutífera, posto que parcialmente, 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 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197533 Nr: 3921-97.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nange Confecções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. dias Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Probst Werner - 

OAB:OAB/SC 29.532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que indique bens passíveis de penhora, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução, nos 

termos do art. 921, III do CPC. Bem como intimo da r. decião de fls.143/145, 

cujo dispositivo transcrevo:Por fim, indefiro a expedição de ofícios as 

operadoras de cartões de crédito, haja vista que, como dito alhures, não 

se esgotaram todos os meios disponíveis para localizar bens aptos a 

garantir a execução em nome da parte executada, sendo esta medida 

excepcional e extrema.

Intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução, nos 

termos do art. 921, III do CPC.Decorrido o prazo supra sem manifestação, 

determino, desde já, a suspensão do presente feito com escopo no art. 

921, III do Código de Processo Civil.Escoado o prazo da suspensão, 

arquive-se provisoriamente, com fundamento no §2º do mesmo 

dispositivo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 176423 Nr: 375-34.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norival Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar o advogado da parte requerida para cientificar-lhe da 

indisponibilidade e,querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponiblidade excessiva de 

ativos financeiros, no prazo de 5(cinco) dias. Bem como intimar da 

r.decisão de fls.79/81 cujo dispositivo transcrevo: "...Diante do exposto, 

não sendo necessário o exaurimento das diligências para se encontrar 

bens dos executados passíveis de penhora, aliado ao fato de que 

“dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o pedido de 

penhora online, que deverá recair sobre dinheiro nas contas do(s) 

executado(s) desfavor de Norival Garcia, até o limite de R$ 56.411,50 

(cinquenta e seis mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos).

Se frutífera, 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 5 

(cinco) dias.

Se infrutífera ou parcialmente frutífera a indisponibilidade, intime-se o 

exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 da LEF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256414 Nr: 243-98.2018.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdezito Lopes Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolpho Carvalho Furlan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 Intimar o advogado da parte requerida para que se manifeste a respeito 

do cálculo confeccionado pelo Contabilista do Juízo às fls.42/42-vº, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 149467 Nr: 559-24.2012.811.0011

 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: Eliane Cristina Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r. decisão de fls.211,cujo 

teor transcrevo:Tendo em vista as várias tentativas de localizar a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, entendo que é obrigação das 

partes manter nos autos seu endereço atualizado.

 Se não foi possível intimar os autores pessoalmente para que 

propulsionassem o processo, tal fato deveu-se unicamente à sua própria 

incúria porque não informou seu novo endereço. A intimação pessoal, 

prevista na sistemática processual, pressupõe a localização da parte. 

Sem elementos que permitam sua realização, não há como possa a parte 

interessada exigí-la, devendo suportar o ônus processual de sua 

omissão.Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. 

INÉRCIA DO PATRONO DA AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA 

FRUSTRADA EM RAZÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO 

COMUNICADA AO CARTÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA 

DA PARTE. 1. O despacho que deferiu o sobrestamento do processo 

também intimou o patrono da parte autora a promover o andamento do feito 

em 48 horas, sob pena de extinção, após o término do prazo de 

suspensão. 2. Não há qualquer nulidade na sentença que extingue o 

processo sem julgamento de mérito por abandono da causa, se a 

intimação pessoal não se aperfeiçoou por culpa exclusiva da autora, que 

deixou de informar ao cartório o endereço atualizado. 3. Recurso 

conhecido e não provido.” (20060150034614APC, Relatora Des. NIDIA 

CORREA LIMA, 3ª Turma Cível, julgado em 14/06/2006, DJ 01/08/2006 p. 

128).“EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. 

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ABANDONO DO FEITO. ENDEREÇO 

DESATUALIZADO. I - Não há nulidade da sentença quando a 

fundamentação é sucinta, ainda mais, quando suficiente para a conclusão 

exposta no dispositivo. II - Cumpre às partes manterem o endereço 

atualizado nos autos, bem como promover o andamento do processo, sob 

pena de arcarem com os prejuízos advindos da sua inércia. III - Apelação 

conhecida e improvida.” (20040150054918APC, Relatora Des. VERA 

ANDRIGHI, 4ª Turma Cível, julgado em 13/12/2004, DJ 03/03/2005 p. 

60).Desse modo, diante da inércia da parte autora em dar prosseguimento 

ao feito, determino a remessa dos autos ao arquivo, podendo os autos 

serem desarquivados a qualquer tempo mediante manifestação expressa 

da parte interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 188573 Nr: 2419-26.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Clailton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Cordeiro Bis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que apresente planilha atualizada 

da dívida remanescente, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239186 Nr: 2345-64.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonnyek Calixto Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r. decisão de fls.120/121, 

cujo dispositivo transcrevo:Diante do exposto, defiro o pedido de penhora 

on-line, do débito principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas de 

Bonnyek Calixto Gonzaga, até o valor total de R$ 120.253,12 (cento e vinte 

mil, duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos).Se infrutífera a 

indisponibilidade, intime-se o exequente para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.Se 

frutífera, posto que parcialmente, 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 
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de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias. Bem como intimo para que efetue 

o depósito referente a diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de Intimação do executado, 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 Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259161 Nr: 1500-61.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Martins Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r.sentença de fls.91/95, 

cujo dispositivo transcrevo:Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da 

Lei nº 8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento ao 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário-contribuição (A SER CALCULADO 

PELO INSS), inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou 

configurada sua incapacidade parcial e temporária. Para a data de início 

do benefício fixo a data do indeferimento do benefício, qual seja, 11 de 

janeiro de 2018, conforme fl. 29, sendo ele devido pelo prazo de 01 (um) 

ano a partir do protocolo do laudo médico pericial (fls. 99/100) ou até que 

nova perícia médica seja realizada em sede administrativa, sob regular 

processo administrativo ou judicial, considere a parte autora irrecuperável 

ou habilitada para o desempenho de nova atividade que lhe garanta 

subsistência.Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – Joaquim 

Martins Filho; II - benefício previdenciário de auxílio-doença; III - no valor de 

91% (noventa e um por cento) do salário-contribuição (A SER 

CALCULADO PELO INSS); IV – 11 de janeiro de 2018; V - no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário-contribuição (A SER CALCULADO 

PELO INSS); VI - 11 de janeiro de 2018.Quanto às prestações vencidas, 

será devida correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas 

(calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o 

IPCA-E).Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as 

verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um 

por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, 

utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.Condeno ainda o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula n.º111/STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas 

processuais na forma da Lei Estadual nº. 7.603/01.Fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 

496, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29200 Nr: 3033-41.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sergio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA - OAB:, Marcelo 

de Oliveira - OAB:252.043 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edevard França do Amaral - 

OAB:4930/MT

 Intimar o advogados das partes acerca da r.decisão de fls.231, cujo teor 

transcrevo:Considerando o teor da certidão de fl. 230, determino a 

suspensão do processo, pelo prazo de 01(um) ano, com supedâneo nos 

artigos 921, III do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237776 Nr: 1660-57.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15.078, 

Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido. Bem 

como intimo da r. decisão de fls.279, cujo teor transcrevo: Interposto 

recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões 

sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo 1.009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intimem-se 

os apelantes para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227963 Nr: 732-43.2015.811.0011

 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: FAFE, KAFE, Jocilaine Soares Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Sá Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Araujo Pereira - 

OAB:16162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que dê prosseguimento no feito, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259319 Nr: 1576-85.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Elio Rocha Lima, Sebastiana Lima do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clésio Magalhães Inácio, Silvana Florian 

Onorato Magalhães, Fernando Ferrai de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Alves Vendramel - 

OAB:23.755, Willian Cezar Nonato da Costa - OAB:12.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimar o advogado das partes acerca da r.decisão de fls.99,cujo teor 

transcrevo:Perlustrando os autos, verifico que no acordo celebrado pelas 

partes fora postulado a expedição de ofício aos Cartórios do 1º Ofício de 

Cáceres e do 1º e 2º Oficio de Mirassol D’ Oeste para que procedessem 

com o registro do imóvel objeto da lide aos antigos proprietários Elio Rocha 

Lima e Edna Rocha Lima, conforme se infere às fls. 91/92.

 À vista disso, defiro o petitório acostado à fl. 97, razão pela qual 

determino que sejam oficiados os Cartórios do 1º e 2º Ofícios desta 

Comarca para que promovam o registro do imóvel objeto da lide aos 

antigos proprietários Elio Rocha Lima e Edna Rocha Lima, conforme 

pactuado às fls. 91/92.

Outrossim, oficie-se o Cartório do 1º Oficio da Comarca de Cáceres/MT 

para que regularize a transferência da matrícula original o bem imóvel 

objeto da lide ao Cartório do 1º Ofício desta Comarca de Mirassol D’ Oeste, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 464 de 763



a fim de que seja dado integral cumprimento ao acordo entabulado pelas 

partes.

Por fim, intimem-se os requeridos para que se manifestem acerca do 

depósito efetuado à fl. 98, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255087 Nr: 5630-31.2017.811.0011

 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: Emerson Palermo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 Intimar o advogado da parte requerida para que no prazo de 5(cinco) 

dias, junte aos autos o comprovante de pagamento efetuado na seara 

administrativa, haja vista que fora encartado aos autos a autorização de 

pagamento da indenização à fl. 53, contudo, não informar o valor 

adimplido. Bem como intimar acerca da r.decisão de fls.155,cujo teor 

transcrevo:Converto o julgamento em diligência, razão pela qual determino 

a intimação da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante de 

pagamento efetuado na seara administrativa, haja vista que fora 

encartado aos autos a autorização de pagamento da indenização à fl. 53, 

contudo, não informar o valor adimplido.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222110 Nr: 4022-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Rodrigo de Brito Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24.501

 Intimar o advogado da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias , 

informe nos autos se pretende adjudicar ou alienar judicialmente o bem 

penhorado, nos termos dos artigos 876 e 880¹,ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255341 Nr: 5744-67.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deyvis Henrique Pereira da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree, Carlos 

Nataliel Wanzeller, Carlos Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

certidão de fls.80, sobretudo no que tange a citação do requerido Carlos 

Roberto Costa, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31601 Nr: 2225-02.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes dos Santos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado Júlio Cesar Massam Nichols para que se manifeste 

acerca da petição e documentos juntados às fls.143/149, no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 137899 Nr: 2749-91.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Clemente Carvalho

 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 para que se manifeste, no prazo de 

15(quinze)dias, acerca da impugnação encartada às fls.155/157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18704 Nr: 2186-44.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJP, FMdOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 5( cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos 

do art.921,III do Código de Processo Civil. Bem como intimo acerca da r. 

decisão de fls.163/164, cujo dispositivo transcrevo:Diante do exposto, 

defiro o pedido de penhora on-line, do débito principal, que deverá recair 

sobre dinheiro nas contas de Nelson João Pires e Falma Marques de 

Oliveira Campo, até o valor total de R$ 764.915,73 (setecentos e sessenta 

e quatro mil, novecentos e quinze reais e setenta e três centavos).Se 

infrutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para que indique 

outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.

Se frutífera, posto que parcialmente, 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 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239513 Nr: 2524-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio de Paiva Mazali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado da parte autora para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 5(cinco) dias,sob pena de suspensão, 

nos termos do art.921,III do Código de Processo Civil. Bem como intimo da 

r. decisão de fls.111/112, cujo dispositivo transcrevo:Diante do exposto, 

defiro o pedido de penhora on-line, do débito principal, que deverá recair 

sobre dinheiro nas contas de Flávio de Paiva Mazali, até o valor total de R$ 

236.873,36 (duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e três reais e 

trinta e seis centavos).Se infrutífera a indisponibilidade, intime-se o 

exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do 

Código de Processo Civil.Se frutífera, posto que parcialmente, 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 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245739 Nr: 941-41.2017.811.0011
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foram expedidos Alvará 

Eletrônico de nº 451336-3/2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001595-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA CONTARDI BENITEZ (TERCEIRO INTERESSADO)

HOSPITAL SANTA ROSA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos em Correição. De pronto, tendo em vista que o Hospital Santa Rosa 

demonstrou os gastos despendidos com os procedimentos realizados em 

favor da requerente em id nº 16423832, e que já fora determinada a 

transferência de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em seu favor, 

DETERMINO a transferência do remanescente necessário a abarcar todo o 

custo, qual seja, R$ 45.674,57 (quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta 

e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Outrossim, considerando o 

pugnado pelo Hospital em manifestação de id nº 16429786, DÊ-SE vistas 

dos autos COM URGÊNCIA AO MPE para manifestação. Após, venham-me 

imediatamente conclusos. CUMPRA-SE com a máxima urgência, devendo 

ser efetivadas todas as intimações e comunicações pela forma mais 

célere possível, a fim de garantir a rápida prestação jurisdicional. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 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: 8010103-60.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da partes 

requerida para que apresente os dados bancários necessários à 

liberação do montante EM EXCESSO, consoante estipulado e determinado 

pela R. Sentença de Id. 10968420 e Decisão de Id. 16221933, sendo eles: 

nome beneficiário, CPF/CNPJ, Banco, Agencia, Conta e tipo de Conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste,12 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001729-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 16435293, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 13/03/2019 Hora: 14:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-06.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAZARA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o pleito de habilitação dos demais herdeiros vertido 

em id nº 11011246, há que ser dado os contornos jurídicos para a 

questão, a fim de evitar prejuízos às partes. Nesse propósito, dispõe o art. 

110 do CPC que: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, 

dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, 

observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Diante disso, passando-se à 

análise superficial da habilitação propriamente dita, de duas uma, ou há o 

procedimento de inventário em trâmite, em razão do qual a habilitação é 

pelo espólio, ou, findo aquele, caberá aos sucessores do litigante morto 

ocupar o seu lugar na relação jurídica processual. Considerando que a 

habilitação fora promovida pelos filhos (herdeiros necessários), nos 

termos do artigo 687[1] do NCPC, DECLARO-OS habilitados no presente 

feito, em sucessão da de cujus, devendo o feito continuar seu trâmite 

regular. [1] Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de 

qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no 

processo. Considerando o petitório em id nº 15879830, e que o advogado 

tem poderes para dar e receber, DEFIRO o pedido de levantamento do 

valor penhorado, observando a conta bancária ora informada, devendo 

observar o quantum para cada herdeiro igualmente, razão porque 

EXPEÇA-SE o competente Alvará. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, 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: 1000377-45.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NASCIMENTO VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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. 13732709. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 12 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 
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Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010618-90.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ APPOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. PINHAL & CIA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte de Certidão da Contadoria 

de Id. 16476169 e conforme determinado pela R. Decisão de Id. 16052997, 

INTIMEM-SE as partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de 

novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HUGNA FABIOLA SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 13 de Março 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-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 em Correição. Sem delongas desnecessárias, tendo em vista que a 

autora colacionou aos autos prova da alegada hipossuficiência em id nº 

16097037, ACOLHO o pleito de id nº 16366750, 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, pelo prazo legal. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 08 de novembro 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 em Correição. Sem delongas desnecessárias, tendo em vista que a 

autora colacionou aos autos prova da alegada hipossuficiência em id nº 

15986618, ACOLHO o pleito de id nº 16366767, 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, pelo prazo legal. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 08 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: 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)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 16467654, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 13/03/2019 Hora: 16:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001056-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FERNANDES DA CUNHA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o dia 13 de Março de 2019 

às 14h30min. 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 sua advogada 

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: 1001359-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO OAB - RS82747 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id 

n. 16393535, donde ressai a ausência da demandada mesmo devidamente 

citada, APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados 

Especiais (nº. 9.099/95). Ademais, DETERMINO que as INTIME, 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 
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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, 08 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000335-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITO CIRQUEIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a)s advogado(a)s das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o 13 de Março 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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO OAB - RS82747 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA ARGENTI ALVARENGA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o 13 de Março 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: 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. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 09 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

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))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 09 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-98.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY BARBOSA PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (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. Considerando o retorno dos autos da Turma 

Recursal, DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 09 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: 1000185-15.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILEMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(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 retorno dos autos da Turma 

Recursal, DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 
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Mirassol D’Oeste-MT, 09 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: 1000133-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES SOUZA MOURA (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))

 

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, 12 

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: 1000092-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI VILAS BOAS ARGUELHO (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))

 

Vistos em Correição. Tendo em vista que a demandada aportou aos autos 

novos documentos e provas acerca do imbróglio em discussão objeto da 

presente demanda em id nº 13086456, com o olhar volvido ao princípio do 

contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

436, do CPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 09 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: 1000128-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 09 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-77.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA SANTOS DE LIMA (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 em Correição. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 09 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

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. 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, 12 

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: 8010429-88.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA JACINTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

JOSE PAULO DE ASSUNCAO OAB - MT0012060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 
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8010429-88.2011.8.11.0011. REQUERENTE: DORVINA JACINTA ALVES 

REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. Os autos vieram 

conclusos ante a objeção de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE proposta 

por BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

em desfavor de DORVINA JANCITA ALVES, sob a alegação de (I) 

existência de irregularidade na intimação da sentença, havendo a 

necessidade de decretação de nulidade de seus atos subsequentes e (II) 

excesso de execução.” A exceção foi acostada em ID. 9883959. Instada, 

a exequente nada manifestou (ID n.15290043). Vieram conclusos. É O 

BREVE RELATÓRIO. DECIDO. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;” A exceção de 

pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como 

uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com 

abrangência temática restrita. Assim, embora sem previsão legal, a 

exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem 

pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne 

nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse 

caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte 

executada. Esse é o entendimento pacífico nos tribunais pátrios, conforme 

podemos conferir dos seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. 

IMPOSSIBILIDADE. (RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. 

DECADÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 20 DO CPC). 1. A 

exceção de pré-executividade, mercê de criar contenciosidade incidental 

na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora 

do reconhecimento da decadência parcial dos valores executados e, 

assim, importar na sucumbência do excepto, ensejando a condenação 

deste ao pagamento de honorários advocatícios na proporção do 

insucesso de sua pretensão executória inicial, máxime porque necessária 

a contratação de advogado pelo excipiente para invocar a exceção. 2. 

Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a 

pretensão de reformar o decisum no que pertine ao cabimento de 

condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia decorrente da 

sucumbência em exceção de pré-executividade, o que é inviável de ser 

revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos estreitos limites 

previstos no artigo 535 do CPC. 3. Os embargos de declaração têm como 

requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no 

art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado. Não se prestam, 

portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos, posto visarem, 

unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto 

fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (Superior Tribunal de Justiça STJ; EDcl-REsp 868.183; Proc. 

2006/0152141-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 11/12/2007; 

DJU 21/02/2008; Pág. 38) CPC, art. 535” – Destaques nossos. Por essas 

razões, CONHEÇO da exceção de pré-executividade interposta e passo a 

apreciar seu mérito. O excipiente alega nulidade dos atos processuais 

desde a intimação sobre o teor da sentença, tendo em vista a não 

observância da intimação de todos os patronos indicados e 

subsidiariamente, pelo reconhecimento do excesso na execução. Pois 

bem, em análise detida aos autos, verifico que merece acolhimento em 

parte. No que toca à nulidade dos atos processuais após a prolação de 

sentença, a r. certidão de ID n. 5139586 é crível ao justificar o porquê de 

não ter intimado um dos patronos indicados, motivo pelo qual não enseja a 

nulidade perseguida, nos termos do art. 270, §5ºdo CPC/15, senão 

vejamos: “Certifico que não foi possível proceder com a habilitação do 

advogado da parte promovida Banco Votorantim S/A, nos presentes 

autos, na pessoa do Dr. Luiz Rodrigues Wambier-OAB/MT 14.469-A, 

conforme requerido na petição de evento 68, em virtude do mesmo não 

possuir cadastro junto ao Sistema Projudi, conforme informação dada pelo 

próprio sistema, nesta data, ?Habilitação não realizada, o advogado não 

possui cadastro no sistema?, motivo pelo qual, procedo com a intimação, 

por meio desta certidão, da advogada já habilitada nos presentes autos 

para tal providência. O referido é verdade.” Deste modo, a impossibilidade 

da habilitação e consequente intimação não proveio de erro do juízo. Já 

quanto ao excesso de execução, sorte lhe assiste, pois basta um mero 

compulsar no feito e perceber a equívoca duplicidade de penhora nos 

autos de valores que já estavam garantidos, inclusive, os valores a título 

de multa (10%). Ressai da ID n.5139580 o bloqueio de ativos financeiros 

da excipiente no importe de R$ 10.571,20 (dez mil e quinhentos e setenta e 

um reais e vinte centavos) e em seguida, mais precisamente na ID 

n.5139644 a excipiente depositou a quantia de R$ 8.374,49 (oito mil e 

trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Não 

obstante, houve um novo bloqueio na ID n.5583818 no importe de R$ 

18.915,42 (dezoito mil e novecentos e quinze reais e quarenta e dois 

centavos), enquanto todo o débito já havia sido satisfeito, restando 

apenas o devido aval judicial (certidão ID n.9916329). Contudo, com o 

desenrolar do feito houve o levantamento dos alvarás devidos e 

restituições conforme se extrai da ID n.9912371 e certidão de ID 

n.15290043. Assim sendo, basta apenas a confirmação da resolutiva 

processual, de modo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

exceção de pré-executividade. Dando regular prosseguimento ao feito e 

como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No caso dos 

autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de consequência, a 

extinção da execução por pronunciamento judicial que declare tal 

situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC/15. SEM CUSTAS, NEM HONORÁRIOS 

ADVOCATÌCIOS. Publique-se e Cumpra-se. Dispensado o Registro, nos 

termos do art.317, §4º da CNGC/MT. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010304-81.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS OAB - SP0301700A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA MEDEIROS ARIAS OAB - SP259885 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010304-81.2015.8.11.0011. EXEQUENTE: ODILSON BATISTA 

EXECUTADO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A Vistos. Em análise detida ao 

feito, houve interposição de Recurso Extraordinário em ID n.7273291 e 

certidão de sua tempestividade conforme certidão em ID n.15883180. Pois 

bem. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal decidiu que o 

cabimento do Recurso Extraordinário deve se valer da extrema 

excepcionalidade, ou seja, o requisito da repercussão geral deve ser 

justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos 

dados objetivos que evidenciem a relevância do tema. Senão, vejamos: 

“STF - REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO RG ARE 835833 RS RIO GRANDE DO SUL 

0297536-32.2014.8.21.7000 (STF) Data de publicação: 26/03/2015 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099 /95. CONTROVÉRSIA 

NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, 

REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA 

SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE 

REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA 

EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099 /95, as causas 

de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de 

direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando 

pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas 

causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos 

constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis 

as situações em que a questão constitucional debatida contenha o 

requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102 , § 3º , da 
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Constituição , os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 

322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os 

recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os 

Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099 /95 somente podem ser admitidos 

quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria 

constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da 

repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das 

circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso 

examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta 

dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário 

interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 

9.099 /95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 

543-A do CPC . Encontrado em: EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO RG 

ARE 835833 RS RIO GRANDE DO SUL 0297536-32.2014.8.21.7000 (STF) 

Min. TEORI....(S) : AGROPECUÁRIA TUIUTI LTDA. RECDO.(A/S) : VALMIR 

JOSÉ DUTRA VIEIRA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO...O Tribunal, 

por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, 

por não...” In casu, o recorrente persegue a nulidade de atos processuais 

por ausência de intimação de patronos, ou seja, pretende discutir fatos e 

não matéria constitucional diretamente afrontada, motivo pelo qual não 

vislumbro o preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade 

(prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na 

demanda, repercussão geral detalhada em circunstâncias concretas e 

relevância econômica, política, social ou jurídica. Não obstante, a própria 

lei dos Juizados Especiais prevê a possibilidade de recurso ordinário em 

caso de insatisfação do resultado da sentença, nos termos do art. 41, in 

verbis: “Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação 

ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. § 1º O recurso 

será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em 

exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.” 

Portanto, diante da ausência de extrema excepcionalidade, não admito o 

Recurso Extraordinário interposto, nos termos do Enunciado 166 do 

FONAJE[1]. Intimem-se as partes para que, no prazo legal, pugnem o que 

entenderem de direito. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] 

ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de 

admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - 

Maceió-AL).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-57.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEMAR VANTOIL SCHURING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010077-57.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: JUCEMAR VANTOIL SCHURING 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Os autos vieram conclusos diante do 

pedido de extinção do débito porquanto ter sido novado, conforme 

extraído da ID n. 16210266. Pois bem. A parte executada alega que o 

crédito exequendo é concursal, ou seja, deve ser pago com base no plano 

homologado quando da data do pedido de recuperação judicial 

(20/06/2016) ao e. TJRJ, o que não merece sustento. Explico. A sentença 

foi prolatada na data de 16/06/2017 (ID n.8167598), oportunidade em não 

interpuseram recursos conforme ID n.9841216 e certificado o não 

pagamento voluntário em ID n.16142414. Deste modo, o trânsito em julgado 

ocorreu na data de 12/09/2017 (ID n.9841216), momento em que se perfez 

a constituição do título executivo, ou seja, após a data do pedido de 

recuperação judicial, definindo-se como um crédito extraconcursal, sendo 

inaplicável o disposto pelo art. 49 da LRF. Por se tratar de crédito 

extraconcursal, não há que se falar em integração do débito no plano 

homologado pelo Juízo Universal, visto que padece de objeto tal pleito. Não 

obstante, o e. Presidente do TJRJ assim orientou, in verbis: “AVISO TJ nº 

37/2018. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso 

de suas atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital, aos magistrados, membros do 

Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e 

dos Municípios, servidores, advogados e demais interessados, com 

relação ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (Proc. nº 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Assim sendo, os 

valores em debate necessitam da competente liquidação para serem 

satisfeitos através dos procedimentos adequados e considerando que há 

controvérsia quanto à sua quantificação, por força do art. 524, §2º do 

CPC/15[1], DETERMINO a remessa destes autos ao contador judiciário para 

que seja feito cálculo nos termos indicados na r. sentença. Todavia, a 

remessa estará condicionada à apresentação do demonstrativo de cálculo 

devidamente atualizado, nos termos do art. 524 do CPC/15, motivo pelo 

qual a exequente deverá ser intimada para tanto, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Registre-se que deverá ser observado os índices e juros: “a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso” e quanto a repetição de indébito: “corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir 

de cada da sentença. (ID n.8167598) ”. Com o aporte do cálculo aos 

autos, ÀS partes para manifestação, no prazo legal. Por fim, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de novembro 

de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 524. O 

requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: 2o Para a 

verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, 

que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro 

lhe for determinado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000244-03.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL DE ARAUJO PEREIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000244-03.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: MARIA RAQUEL DE ARAUJO 

PEREIRA EXECUTADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos. Em que 

pese o pedido de levantamento de Alvará em ID n.16254925, há pedido de 

recuperação judicial em favor da empresa devedora, o que fora deferido, 

conforme atesta documento em ID n.15506524. Portanto, em atendimento 

ao determinado pelo Juízo Recuperacional, DETERMINO a suspensão dos 

autos pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias). Outro cenário ou com o 

transcurso do prazo, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-37.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LONGO NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000287-37.2017.8.11.0011. REQUERENTE: LONGO NEVES DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, SERASA S/A. Vistos. Cuida-se de 

Embargos de Declaração interposto por SERASA S/A. em que alega 

omissão constante na sentença de id nº 11149165 quanto à ausência de 

análise da tese defensiva (inexistência de repetição de indébito). 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). Com efeito, no tocante à alegação de que a sentença 

em voga fora omissa, tal não se trata do vício delineado, uma vez que esta 

Magistrada proferiu sentença com base em todas as provas acostadas 

nos autos, analisando minunciosamente o presente feito, dessa forma, 

não há que se falar em contradição ou qualquer outra hipótese do art. 

1.022, inciso II do CPC. A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a 

apreciação do mérito, o que reclama outra espécie de recurso para o seu 

desenrolar. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE 

MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE 

PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento 

embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão 

embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a 

conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. 

(STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

04/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)” Ante o exposto, 

RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO 

a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença 

debatida, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a 

MANTENHO nos moldes em que prolatada. Na oportunidade, considerando 

a interposição de Recurso Inominado em ID n.11415641, RECEBO tão 

somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). Contrarrazões 

apresentadas em ID n.16163511, REMETAM-SE os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-07.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MOTA COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010005-07.2015.8.11.0011. REQUERENTE: JOANA MOTA COELHO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Os autos vieram conclusos diante 

de alegações de excesso ou não dos valores executados, conforme 

extraído da ID n. 15807215. Pois bem. No que toca ao pedido de efeito 

suspensivo à execução, mister assinalar os requisitos ensejadores 

previstos no art.525, §6º do CPC/15, in verbis: “Art. 525. Transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 6o 

A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, 

inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do 

executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou 

depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos 

forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente 

suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação.” Deste modo, há que se analisar por meio da relevância do 

pedido (fumus boni iuris) e o grave dano de difícil ou incerta reparação 

(periculum in mora), o que não vislumbro no caso dos autos, visto que o 

executado apenas alega eventuais danos a serem sofridos sem 

quantificar ou indicar quais seriam. Além do mais, o valor que sustenta ser 

o devido não é o suficiente para ocasionar fragilidade patrimonial, muito 

embora esteja em recuperação judicial, não comporta qualquer detrimento 

ou ameaça à sua subsistência empresarial, razão porque INDEFIRO a 

suspensão perseguida, devendo tal procedimento caminhar regularmente. 

Em análise aos autos, há controvérsias quanto ao valor executado, visto 

que quando do julgamento recursal que manteve a r. sentença 

condenatória a título de danos morais excedeu alegada monta de R$ 

5.789,03 (cinco mil e setecentos e oitenta e nove reais e três centavos) 

conforme indicado na ID. 15807215. Com o fito de sanar tais 

controvérsias, destaco que o crédito exequendo é objeto concursal, ou 

seja, integra o plano de recuperação judicial por ter sido constituído antes 

da data do pedido recuperacional em 20/06/2016, conforme trânsito em 

julgado do r. acórdão em ID n. 5192946 (12/04/2016). No mais, 

encontra-se pendente apenas a quantificação do seu excesso/totalidade, 

fato que deverá ser adotado os contornos jurídicos necessários, 

conforme preceituado pelo art. 49 da Lei n. 11.101/05, in verbis: “Art. 49. 

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos.” Deste modo, os valores excedentes 

necessitam da competente liquidação para serem satisfeitos através dos 

procedimentos adequados, ou seja, com a sua aferição deverá ser emitida 
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certidão de crédito para ser executado junto ao plano já homologado pelo 

Juízo Universal da 7ª Vara Empresarial do RJ, como bem determinado pelo 

e. Presidente do TJRJ, no Aviso TJ n. 37/2018: “AVISO TJ nº 37/2018. O 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas 

atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital, aos magistrados, membros do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, 

servidores, advogados e demais interessados, com relação ao processo 

de  Recuperação  Jud ic ia l  do  Grupo  O I  (P roc .  n º 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Dito isso, mister a 

contabilização/atualização dos valores alegadamente excedidos e/ou 

remanescidos para que o débito seja integralmente satisfeito sem qualquer 

prejuízo às partes, em destaque à empresa recuperanda, motivo pelo qual, 

por força do art. 524, §2º do CPC/15[1], DETERMINO a remessa dos autos 

ao contador judiciário para que seja feito cálculo nos termos indicados no 

r. acórdão datado em 28/03/2016, ID n. 5192938: 6. A sentença que 

declarou a inexistência do débito ?sub judice?, bem como, condenou a 

parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), merece ser mantida por seus próprios 

fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e 

do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 

003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento 

servir de acórdão. 7. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte 

Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da 

Lei 9.099/95.” Registre-se que também deverá ser observado o limite da 

data de atualização, ou seja, até a data de 20/06/2016, nos termos do 

Aviso TJ n. 37/2018. E quanto aos índices e juros serão: “A data inicial 

para a contagem dos juros moratórios no caso de indenização por danos 

morais, na relação contratual, deve ser a partir da citação inicial, de 

acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da 

correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.” 

(ID n. 5192938)” Com o aporte do cálculo aos autos, ÀS partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 524. O 

requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: 2o Para a 

verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, 

que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro 

lhe for determinado.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-88.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA JACINTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

JOSE PAULO DE ASSUNCAO OAB - MT0012060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010429-88.2011.8.11.0011. REQUERENTE: DORVINA JACINTA ALVES 

REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. Os autos vieram 

conclusos ante a objeção de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE proposta 

por BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

em desfavor de DORVINA JANCITA ALVES, sob a alegação de (I) 

existência de irregularidade na intimação da sentença, havendo a 

necessidade de decretação de nulidade de seus atos subsequentes e (II) 

excesso de execução.” A exceção foi acostada em ID. 9883959. Instada, 

a exequente nada manifestou (ID n.15290043). Vieram conclusos. É O 

BREVE RELATÓRIO. DECIDO. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;” A exceção de 

pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como 

uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com 

abrangência temática restrita. Assim, embora sem previsão legal, a 

exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem 

pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne 

nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse 

caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte 

executada. Esse é o entendimento pacífico nos tribunais pátrios, conforme 

podemos conferir dos seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. 

IMPOSSIBILIDADE. (RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. 

DECADÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 20 DO CPC). 1. A 

exceção de pré-executividade, mercê de criar contenciosidade incidental 

na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora 

do reconhecimento da decadência parcial dos valores executados e, 

assim, importar na sucumbência do excepto, ensejando a condenação 

deste ao pagamento de honorários advocatícios na proporção do 

insucesso de sua pretensão executória inicial, máxime porque necessária 

a contratação de advogado pelo excipiente para invocar a exceção. 2. 

Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a 

pretensão de reformar o decisum no que pertine ao cabimento de 

condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia decorrente da 

sucumbência em exceção de pré-executividade, o que é inviável de ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 473 de 763



revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos estreitos limites 

previstos no artigo 535 do CPC. 3. Os embargos de declaração têm como 

requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no 

art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado. Não se prestam, 

portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos, posto visarem, 

unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto 

fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (Superior Tribunal de Justiça STJ; EDcl-REsp 868.183; Proc. 

2006/0152141-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 11/12/2007; 

DJU 21/02/2008; Pág. 38) CPC, art. 535” – Destaques nossos. Por essas 

razões, CONHEÇO da exceção de pré-executividade interposta e passo a 

apreciar seu mérito. O excipiente alega nulidade dos atos processuais 

desde a intimação sobre o teor da sentença, tendo em vista a não 

observância da intimação de todos os patronos indicados e 

subsidiariamente, pelo reconhecimento do excesso na execução. Pois 

bem, em análise detida aos autos, verifico que merece acolhimento em 

parte. No que toca à nulidade dos atos processuais após a prolação de 

sentença, a r. certidão de ID n. 5139586 é crível ao justificar o porquê de 

não ter intimado um dos patronos indicados, motivo pelo qual não enseja a 

nulidade perseguida, nos termos do art. 270, §5ºdo CPC/15, senão 

vejamos: “Certifico que não foi possível proceder com a habilitação do 

advogado da parte promovida Banco Votorantim S/A, nos presentes 

autos, na pessoa do Dr. Luiz Rodrigues Wambier-OAB/MT 14.469-A, 

conforme requerido na petição de evento 68, em virtude do mesmo não 

possuir cadastro junto ao Sistema Projudi, conforme informação dada pelo 

próprio sistema, nesta data, ?Habilitação não realizada, o advogado não 

possui cadastro no sistema?, motivo pelo qual, procedo com a intimação, 

por meio desta certidão, da advogada já habilitada nos presentes autos 

para tal providência. O referido é verdade.” Deste modo, a impossibilidade 

da habilitação e consequente intimação não proveio de erro do juízo. Já 

quanto ao excesso de execução, sorte lhe assiste, pois basta um mero 

compulsar no feito e perceber a equívoca duplicidade de penhora nos 

autos de valores que já estavam garantidos, inclusive, os valores a título 

de multa (10%). Ressai da ID n.5139580 o bloqueio de ativos financeiros 

da excipiente no importe de R$ 10.571,20 (dez mil e quinhentos e setenta e 

um reais e vinte centavos) e em seguida, mais precisamente na ID 

n.5139644 a excipiente depositou a quantia de R$ 8.374,49 (oito mil e 

trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Não 

obstante, houve um novo bloqueio na ID n.5583818 no importe de R$ 

18.915,42 (dezoito mil e novecentos e quinze reais e quarenta e dois 

centavos), enquanto todo o débito já havia sido satisfeito, restando 

apenas o devido aval judicial (certidão ID n.9916329). Contudo, com o 

desenrolar do feito houve o levantamento dos alvarás devidos e 

restituições conforme se extrai da ID n.9912371 e certidão de ID 

n.15290043. Assim sendo, basta apenas a confirmação da resolutiva 

processual, de modo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

exceção de pré-executividade. Dando regular prosseguimento ao feito e 

como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No caso dos 

autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de consequência, a 

extinção da execução por pronunciamento judicial que declare tal 

situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC/15. SEM CUSTAS, NEM HONORÁRIOS 

ADVOCATÌCIOS. Publique-se e Cumpra-se. Dispensado o Registro, nos 

termos do art.317, §4º da CNGC/MT. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010417-69.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMARILDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010417-69.2014.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE AMARILDO DE SOUZA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, PHILCO ELETRONICOS SA 

Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO” proposta por JOSÉ 

AMARILDO DE SOUZA em face do B2W COMPANHIA DIGITAL/PHILCO 

ELETRÔNICOS S.A., todos devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando detidamente os autos, verifico que houve o pagamento dos 

débitos a título de danos morais conforme ID n. 9419895. Levantamento 

dos valores em ID n. 9448978 e 10233022. Depósito do valor a título de 

danos materiais em ID. 9419901. Certidão do contador do juízo em ID n. 

15836392. Os autos vieram-me conclusos. Eis a síntese necessária. 

Fundamento e decido. De pronto, verifico que a controvérsia dos autos 

gira em torno da incidência da multa diária por atraso ao cumprimento da 

liminar ou não. Pois bem. Em análise detida aos autos, o executado foi 

cientificado para promover a restituição do montante de R$ 3.164,71 (três 

mil e cento e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos) na data de 

25/03/2015 conforme ID n. 519130, oportunidade em que realizou o 

depósito da referida quantia na data de 09/04/2015 conforme ID n. 

9419901. Deste modo, o cumprimento da obrigação em sede de 

liminar/tutela antecipada encontra-se dentro do prazo legal, porquanto ter 

sido determinado 15 (quinze) dias tal finalidade, não havendo que se falar 

em multa diária por atraso. Tendo em vista os documentos acostados em 

ID n. 10233022 e 15836392, vislumbra-se que o executado adimpliu o 

débito objeto dos presentes autos. Assim, na toada da certidão 

confeccionada pela contadoria do juízo em ID n. 15836392, conclui-se, a 

toda evidência, inexistir obrigação remanescente, sendo a extinção do 

feito medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito e 

cumprimento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código 

de Processo Civil. DETERMINO o levantamento do montante depositado em 

ID n. 9419901 em favor do exequente. SEM condenação em custas e 

honorários advocatícios. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, 

nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da 

CNGC/MT. Com o trânsito e julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 263025 Nr: 3144-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hamilton lobo mendes filho 

- OAB:10791

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA À 

COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT, PARA INQUIRIÇÃO DA 

TESTEMUNHA ENI ROSA DA SILVA..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30093 Nr: 865-32.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinícios dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 30093

 Vistos etc.

Considerando a efetivação da prisão do recuperando, conforme fls. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 474 de 763



1.319/1.325, designo audiência de justificação para o dia 11/12/2018, às 

16h40min.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

Requisite-se o recuperando, atualmente preso na Cadeia Pública desta 

Comarca.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de novembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002008-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SEBASTIAO MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SEBASTIAO MORO OAB - RS32374 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE IDYLES SANTOS LEAL DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002008-56.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EVANDRO SEBASTIAO MORO REQUERIDO: ESPÓLIO DE 

IDYLES SANTOS LEAL DE MOURA Vistos, etc. Ante a ausência do 

comprovante de recolhimento das custas judiciais necessárias a 

distribuição da missiva, intime-se a parte interessada para que acoste aos 

autos no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de recolhimento das 

custas judiciais, nos termos do art. 388, parágrafo único, da CNGC/MT, 

bem como o instrumento de mandato conferido ao Advogado. Não sendo 

apresentado o comprovante no prazo de 30 (trinta) dias, ante o que 

dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, 

promovendo as baixas e anotações de estilo, conforme redação do art. 

390 da CNGC/MT. Do contrário, com a juntada do comprovante, cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 15 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83570 Nr: 1149-62.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE MEIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora/exequente para que providencie, 

no prazo de 05 dias, a complementação da diligência da Oficiala de 

Justiça, no valor de “R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)”, quantia 

esta a ser paga em Juízo por meio de guia de “Complementação de 

Diligência por Depósito”, disponibilizada no site do TJ/MT, Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficiala 

de Justiça GLEICIANI DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA para 

recebimento do valor, tudo conforme determina o “Provimento 

7/2017-CGJ”.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41895 Nr: 1262-26.2009.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Riboli Alessi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Riboli, Pierina Pessato Riboli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:60

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

Tendo em vista as manifestações e documentos acostados pela 

postulante, certifique-se a Secretaria Judicial se houve integral 

cumprimento da decisão de fls. 71/72, especialmente com relação à 

citação dos interessados não representados e Fazenda Pública Municipal 

e Nacional, tendo a Fazenda Pública Estadual já se manifestado às fls. 

131.

Caso pendente as diligências retro, providencie a Secretaria Judicial o 

integral cumprimento da decisum de fls. 71/72.

Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25808 Nr: 396-91.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Maria Krolling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Bayer 

Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:OAB/MT 7008-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Airton Cella - OAB:MT 3.938, Délcio Antônio de 

Oliveira - OAB:MT 4050-B, Laura Beatriz S. Morganti - 

OAB:189829-SP, LETICIA NISHIMOTO BRAGA - OAB: MT 11072-B, 

Paulo Inácio Helene Lessa - OAB:6571-MT, Pedro Augusto de 

Jesus - OAB:SP 330.337, Sérgio Pinheiro Marçal - OAB:SP-91.370

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização proposta por Rita Maria Krohling em 

desfavor de Bayer S.A. e Comercial Agrícola Produtiva Ltda.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 1543/1546, a parte Requerente 

e a Requerida Bayer S.A. 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. 1543/1546 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.

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. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113478 Nr: 519-98.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eduardo Ferst, Nara Cristina Maciel, Cirilo 

Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 
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OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora/exequente para que providencie, 

no prazo de 05 dias, a complementação da diligência da Oficiala de 

Justiça, no valor de “R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)”, quantia esta a 

ser paga em Juízo por meio de guia de “Complementação de Diligência por 

D e p ó s i t o ” ,  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  s i t e  d o  T J / M T ,  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficiala 

de Justiça GLEICIANI DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA para 

recebimento do valor, tudo conforme determina o “Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45365 Nr: 4337-39.2010.811.0086

 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: Anizio da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Requerente, por seu advogado, para se 

manifestar acerca do laudo pericial juntada às fls. 175/177, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80949 Nr: 3968-06.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisete Terezinha Appio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e 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.: 109999 Nr: 5936-66.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene T. Welter, Valdirene Terezinha 

Welter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86652 Nr: 2902-54.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos em correição etc. Expeça-se carta precatória para oitiva da 

testemunha Katia Nascimento da Silva (fl. 117/118). Expeça-se mandado 

de condução coercitiva para a vítima Gilvana vir a próxima audiência, 

agendada no dia 19 de outubro de 2016, às 13h:00min. Designo audiência 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Saem as partes intimadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86652 Nr: 2902-54.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Código nº: 86652 L. Apolo: 1011010.

Vistos, etc.

Designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 20 

de julho de 2016, às 13h:30min.

Intimem-se a vítima e a testemunha arrolada, observando o endereço 

informado à fl. 76.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nova Mutum-MT, 2 de março de 2016.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98430 Nr: 5393-97.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Ferreira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo de Souza Braga

 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: Sem adv. - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) PAULO DE ALMEIDA VILELA, para devolução 

dos autos nº 5393-97.2016.811.0086, Protocolo 98430, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71627 Nr: 141-21.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidovino Trevisol e Cia Ltda - ME, Leide Laura da Silva 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ BENEDITO DE LIMA, Cpf: 

71537333100, Rg: 14082713, Filiação: Bendito Euzélio de Lima e Tereza 

Maria de Lima, data de nascimento: 19/03/1982, brasileiro(a), natural de 

Rosário Oeste-MT, convivente, comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 
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incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 11.406,66 (Onze mil e 

quatrocentos e seis reais e sessenta e seis 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: Na data de 10 de janeiro de 2013 o Exequente propôs 

uma execução de título extrajudicial em face do EXEQUIDO pela falta de 

pagamento do instrumento particular de confissão de dívida, que fora 

convertida em ação monitória por falta de uma testemunha. Devendo ser 

citado para que pague o valor de R$ 11.406,66 (onze mil, quatrocentos e 

seis reais e sessenta e seis centavos), atualizado até a data de 09 de 

janeiro de 2013. Valor este que, deve ser acrescido de honorários 

advocatícios arbitrados em 10%, juros e correção legal até a data do 

pagamento

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerido JOSÉ BENEDITO 

DE LIMA está em local incerto e não sabido, bem como a parte requerente 

e este juízo não lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO 

que seja a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.Em 

caso de inércia da requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código de 

Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 09 de novembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90399 Nr: 198-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERVELI DOS REIS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - OAB:MT 

18.473-A, Giulio Alvarenga Reale - OAB:MT 15.484-A, Moisés Batista 

de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 63.

Assim, concedo a dilação de prazo de 60 (sessenta) dias à requerente.

Decorrido o prazo, determino intimação do requerente para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77247 Nr: 815-62.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. DE LIMA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92708 Nr: 1650-79.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Maurino Bloemer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97917 Nr: 5060-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR RODRIGUES MOREIRA, Poliana 

Chaves Freire Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 (...) Julgado que sintetiza a questão: “[...]. PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR EDITAL. 

INVALIDADE. OBRIGAÇÃO DO AUTOR DE DILIGENCIAR NO SENTIDO DE 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. 01 - Sob a ótica do direito processual 

moderno e de uma interpretação constitucional do art. 267, inciso III, e § 1º, 

do Código de Processo Civil, o Juiz, antes de extinguir o processo por 

desídia das partes, deve esgotar os meios disponíveis para a intimação 

pessoal, adotando, inclusive, a via editalícia, e somente após frustradas 

todas as tentativas é que o Juiz deve proferir uma decisão terminativa. 

Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. 02 - A 

interpretação do dispositivo em tela deve observar, dentre outros 

aspectos, a finalidade da norma concebida pelo legislador, sob pena de 

privilegiar a literalidade do texto, sobrelevando o meio em detrimento ao fim 

maior de quem busca o Poder Judiciário, que é o de obter a tutela estatal 

específica e efetiva à proteção do bem jurídico. [...] Não pode o Juiz, para 

justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar o argumento de que o réu 

se encontra em lugar incerto e não sabido sem que o autor tenha 

demonstrado a utilização de todos os meios necessários à sua 

localização, mormente quando a parte dispõe de meios para obter o 
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endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a serem 

encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. Nulidade do 

edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. 

(Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª Câmara Cível do TJAL, Rel. 

Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 27.05.2015).” Desse modo, 

intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço da parte executada ou comprovação por meio da 

juntada de documentos que tentou localizar o endereço do executado. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92642 Nr: 1609-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS LOURENÇO ME, ROBERTO 

CARLOS LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71291 Nr: 3824-03.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Rossato Stefanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta por ESTADO DE 

MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA) em face de JOSÉ VICENTE 

ROSSATO STEFANELLO, ambos já qualificados nos autos.

 À fl. 36, o Estado de Mato Grosso informou o pagamento do débito bem 

como pugnou pela não condenação em honorários advocatícios.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 No mais, requer o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem 

como o desbloqueio de contas da parte executada.

 Honorários e custas conforme o acordo.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52011 Nr: 3028-46.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovana do Carmo Vieira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 102, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53828 Nr: 1328-98.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L Pereira da Silva EPP, Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 (...) Julgado que sintetiza a questão: “[...]. PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR EDITAL. 

INVALIDADE. OBRIGAÇÃO DO AUTOR DE DILIGENCIAR NO SENTIDO DE 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. 01 - Sob a ótica do direito processual 

moderno e de uma interpretação constitucional do art. 267, inciso III, e § 1º, 

do Código de Processo Civil, o Juiz, antes de extinguir o processo por 

desídia das partes, deve esgotar os meios disponíveis para a intimação 

pessoal, adotando, inclusive, a via editalícia, e somente após frustradas 

todas as tentativas é que o Juiz deve proferir uma decisão terminativa. 

Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. 02 - A 

interpretação do dispositivo em tela deve observar, dentre outros 

aspectos, a finalidade da norma concebida pelo legislador, sob pena de 

privilegiar a literalidade do texto, sobrelevando o meio em detrimento ao fim 

maior de quem busca o Poder Judiciário, que é o de obter a tutela estatal 

específica e efetiva à proteção do bem jurídico. [...] Não pode o Juiz, para 

justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar o argumento de que o réu 

se encontra em lugar incerto e não sabido sem que o autor tenha 

demonstrado a utilização de todos os meios necessários à sua 

localização, mormente quando a parte dispõe de meios para obter o 

endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a serem 

encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. Nulidade do 

edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. 

(Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª Câmara Cível do TJAL, Rel. 

Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 27.05.2015).” Desse modo, 

intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço da parte executada ou comprovação por meio da 

juntada de documentos que tentou localizar o endereço do executado. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50127 Nr: 1192-38.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Arlei Sfredo, Marli Maria Sfredo Dalmolin, Silvia 

Regina Sfredo, Marta Angela Sfredo, Marines Sfredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Bosco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO MONITÓRIA proposta por CARLOS ARLEI SFREDO, 

MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN, MARTA ANGELA SFREDO, MARINES 

SFREDO e SILVIA REGINA SFREDO em face de JOSÉ CARLOS BOSCO, 

todos qualificados nos autos em epígrafe.

À fs. 196, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.
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Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado à fl. 196, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72186 Nr: 686-91.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Preventec Medicina do Trabalho, Saúde 

Ocupacional LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walmir Antonio Pereira 

Machiaveli - OAB:MT 4.284

 Vistos.

Cuida-se de ação de EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pela exequente A 

UNIÃO, em face do executado PREVENTEC MEDICINA DO TRABALHO, 

SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.

À fl. 67, a exequente pugnou pela desistência da ação, com a sua 

consequente extinção sem julgamento do mérito.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte exequente à fl. 67, é de rigor a 

extinção do feito sem resolução de mérito, tendo em vista que decorreu in 

albis o prazo de manifestação da parte executada.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido de fl. 67, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante 

artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Transitada em julgado esta, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91796 Nr: 1084-33.2016.811.0086

 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: LGPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO proposta por LUCINEIDE 

GOMES PINHEIRO BESSA em face de NELSON CORREIA BESSA, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 79/80, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 79/80, e por ser expressão 

de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77809 Nr: 1295-40.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vital José Fialho Velho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta por FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VITAL JOSÉ 

FIALHO VELHO, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 44, a parte exequente informou o pagamento do débito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas processuais pelo executado.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107664 Nr: 4780-43.2017.811.0086

 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: CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM CRISTINA GARBOSSA 

- OAB:7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria 

Morais Costa - OAB:MT 23.582

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO proposta por 

CHARLES ALEXANDRE BALZ em face de ARACELY MARIA SALESSE, 

todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 132/133, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 132/133, e por ser 

expressão de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos 

mesmos HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108017 Nr: 4966-66.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline Emanoella Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:MT 19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 
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Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95394 Nr: 3302-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Boeff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rosa de Lima Lopes 

Bernardes - OAB:SC 9.755, Sergio Schulze - OAB:MT 16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 37 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme requerido 

pela parte autora.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74740 Nr: 3270-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salete Radke, Leanir Carbonara Radke, Valci 

Vilson Rodik, Clair Elizabete Garcia Ribeiro, Jorginho Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município, podendo ser utilizado por toda e qualquer 

pessoa mediante pagamento de taxa mínima.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75672 Nr: 4240-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frank Jhonatan de Almeida Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105374 Nr: 3490-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:MT 16.336-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o executado FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME (CNPJ: 11.714.891/0001-64) está em local incerto e 

não sabido, bem como a parte requerente e este juízo não lograram êxito 

em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por 

edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-38.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE SIQUEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VANDERLEI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010363-38.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIMAR DE SIQUEIRA - ME REQUERIDO: JOSE VANDERLEI 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. A hipótese não permite o julgamento antecipado 

do mérito, razão pela qual se torna necessária a realização de audiência 

de instrução para melhor esclarecimento dos fatos. Assim sendo, designo 

audiência de instrução a realizar-se no dia 30 de novembro de 2018, às 

14h00 devendo ser intimadas as partes para comparecerem, 

esclarecendo que cada uma poderá arrolar até 3 [três] testemunhas que 

deverão comparecer independentemente de intimação do juízo [art. 455 do 

CPC]. Esclareço, ainda, que não comparecendo a parte Reclamante, o 

processo será extinto, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e 

não comparecendo as partes Reclamadas, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz, consoante se extrai do artigo 20 da mesma lei. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000541-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000541-42.2018.8.11.0086. AUTOR(A): MARILZA APARECIDA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

NOVA MUTUM Defiro o pedido, determino a suplementação do bloqueio 

dos valores, os quais perfazem a quantia ínfima de R$ 91,28, continuando 

a ser o orçamento de menor valor. Cumpra-se. Intime-se as partes. Em 

nada sendo requerido libere-se os valores bloqueados, NOVA MUTUM, 12 

de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002698-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Rafael Chamoun Marques (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA FARIA ARAUJO OAB - MG170483 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANTINA DA UVA ALIMENTACAO LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002698-85.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RAFAEL CHAMOUN MARQUES REQUERIDO: CANTINA DA 

UVA ALIMENTACAO LTDA. - ME Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002655-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DELANO RENATO STREY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EVANGELISTA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002655-51.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: DELANO RENATO STREY EXECUTADO: JOAO 

EVANGELISTA PEREIRA Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 12 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI TREIB CASARIN DI ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO OAB - MT23553/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000345-09.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GISELI TREIB CASARIN DI ANGELO REQUERIDO: AYMORE 

Vistos, etc. Indefiro por ora a liberação do Alvará do incontroverso, 

devendo ser ouvida a parte contrária antes de tal ato. Defiro a Execução 

de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se 

a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 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), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 12 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SCHARF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO OAB - MT23553/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000439-54.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEX SCHARF REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. 

Aguarde-se a manifestação da parte contrária para liberação dos valores 

supostamente incontroversos. Defiro a Execução de Sentença nos termos 

do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no 

Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. 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), sem honorários advocatícios 

por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no primeiro grau de 

jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 12 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002643-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DELANO RENATO STREY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO CESAR OLIVEIRA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002643-37.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: DELANO RENATO STREY EXECUTADO: EMILIO CESAR 

OLIVEIRA VIEIRA Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para efetuar o 
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pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 12 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000741-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (EXEQUENTE)

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA GONSALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000741-83.2017.8.11.0086. EXEQUENTE: CONCRELUCAS CONCRETOS 

USINADOS LTDA, CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA 

EXECUTADO: VERONICA GONSALVES DA SILVA Vistos etc. Defiro o 

pedido de Id. 15672788. Designe-se nova data de audiência. NOVA 

MUTUM, 12 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA SILVA DO NASCIMENTO (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))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000345-72.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDREA MARIA SILVA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do 

artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema 

PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, 

na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. 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), sem honorários advocatícios por serem incabíveis 

em sede de juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-04.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RIVANIA PINTO MAIA GROSSKLAUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FÁTIMA PANERARE (REQUERIDO)

SIMONE DE FATIMA PANERARE (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO PANERARE - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010126-04.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: RIVANIA PINTO MAIA GROSSKLAUS REQUERIDO: LUIZ 

FERNANDO PANERARE - ME, SIMONE DE FATIMA PANERARE, MARIA DE 

FÁTIMA PANERARE Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos 

termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no 

Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. 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), sem honorários advocatícios 

por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no primeiro grau de 

jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 29 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010445-40.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME CELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO MODA ESPORTIVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010445-40.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: JAIME CELLA REQUERIDO: MOVIMENTO MODA ESPORTIVA 

LTDA - ME Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do 

artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema 

PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, 

na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. 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), sem honorários advocatícios por serem incabíveis 

em sede de juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELSON COELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010367-07.2017.8.11.0086. REQUERENTE: EDINELSON COELLI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Ante 

a situação excepcional e os valores discutidos serem de grande monta, 

bem como o grande lapso temporal para agendar nova audiência 

preliminar, suspendo a necessidade de caução, tendo em vista que a 

situação não pode se eternizar no tempo. Ao Gestor para cumprir a 

decisão liminar deferida, com a redesignação da audiência. COM 

URGÊNCIA, ante o lapso temporal. NOVA MUTUM, 12 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002368-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DE SOUZA TAVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ONERIO ALVES TOLENTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002368-88.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELAINE APARECIDA DE SOUZA TAVEIRA REQUERIDO: 

ONERIO ALVES TOLENTINO Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 12 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002416-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO ARMINDO JUNGES (EXEQUENTE)

ADRIELE JUNGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CARDINALE FOCACCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002416-47.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: VALERIO ARMINDO JUNGES, ADRIELE JUNGES 

EXECUTADO: RAFAEL CARDINALE FOCACCIA Vistos, etc. Cite-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora 

e avaliação dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando a parte Executada para comparecer o juizado, 

momento em que será designado audiência, caso houver penhora, na 

forma do art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de novembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010375-52.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNI NARRIE ROLDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 

8010375-52.2015.8.11.0086. EXEQUENTE: MAYNI NARRIE ROLDAO 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos etc. Ao senhor Gestor para 

informar, em 05 dias, se houve a intimação da requerida acerca dos atos 

processuais, em conformidade com a petição de Id. 12121900, caso esteja 

sendo falseada a verdade, será aplicada multa por litigância de má fé. 

NOVA MUTUM, 12 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002621-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002621-76.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: IVONIR ALVES DIAS EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos, etc. Cite-se o Estado de Mato Grosso acerca da 

execução. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 12 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ANTONIO FONTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000841-04.2018.8.11.0086. REQUERENTE: MOACIR ANTONIO FONTANA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos etc. Com a informação de Id. 

15862256, a obrigação de declarar nula passa a ser de restituir valores. 

Verificada a contestação nos autos, intime-se a requerente para 

impugna-la, tendo em vista que o mérito da ação permanece o mesmo, qual 

seja, a legalidade da multa. Cumpra-se. Intime-se. NOVA MUTUM, 12 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010194-90.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL FELIPE MEES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010194-90.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: RANGEL FELIPE MEES EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 

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, 7 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010065-85.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VISAO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICIQUELI DE OLIVEIRA GRISOSTE FIGUEIREDO OAB - MT0013325A 
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(ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO AMERICEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT0004784A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010065-85.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: VISAO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME 

EXECUTADO: CLARO AMERICEL S/A 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, 7 

de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010320-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINDO CELINO BERWALD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010320-33.2017.8.11.0086 

EXEQUENTE: LUIZ GUSTAVO FERNANDES EXECUTADO: ALCINDO CELINO 

BERWALD Vistos, etc. Indefiro o pedido de penhora de salário por ora, 

devendo ser utilizados meios menos onerosos ao devedor em um primeiro 

momento. Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud e bens pelo sistema 

Renajud, com base no Poder Geral de Cautela do magistrado e em 

consonância com o Princípio da Celeridade e Economia Processual, 

evitando novas diligências desnecessárias. 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. No caso do sistema Renajud, somente 

será efetuada a restrição da propriedade, devendo a parte autora 

manifestar no prazo de 15 dias se deseja a penhora do bem, em caso 

positivo, solicitada a penhora, retornem os autos conclusos para 

deferimento e agendamento de audiência. 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, 7 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-39.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAM PONCIANO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA RODRIGUES GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010318-39.2012.8.11.0086 

REQUERENTE: JEOVAM PONCIANO DE MORAES REQUERIDO: ANGELINA 

RODRIGUES GOMES DA SILVA 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, 7 de novembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002233-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIONICE FATIMA NUNES CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEI REGINALDO OAB - RS50804 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RENATA DA LUZ MORISSO (TESTEMUNHA)

CATIANE BROETO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1002233-76.2018.8.11.0086. REQUERENTE: DIONICE FATIMA NUNES 

CAVALHEIRO REQUERIDO: INSS Vistos etc. O juizado é incompetente em 

razão da matéria, remeta-se a carta precatória para a 1ª Vara de Nova 

Mutum/MT. NOVA MUTUM, 12 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-11.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO VICENTE BAILFUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIALESKI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

8010326-11.2015.8.11.0086. REQUERENTE: FABIO VICENTE BAILFUSS 

REQUERIDO: BIALESKI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME Vistos etc. 

Diante do art. 953, § 3º, da C.N.G.C., bem como o Recurso Inominado não 

condenou a parte autora em custas, DEFIRO a devolução do preparo, 

devendo o Gestor se atentar ao art. 953 e parágrafos da C.N.G.C. PARA 

A DEVOLUÇÃO DOS VALORES: Art. 953 Se totalmente provido o recurso, 

após o trânsito em julgado da decisão, caso haja requerimento do 

recorrente, devolver-se-á o valor do preparo. § 1ºO Juiz de Direito 

deferirá o pedido de restituição do valor do preparo, nos próprios autos 

em que o recurso foi integralmente provido. § 2ºApós, expedirá ofício ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA para efetuar a restituição, 

informando o nome do recorrente, seu CPF ou CNPJ, o número da conta 

corrente, o prefixo da agência e o banco em que deverá ser creditado o 

valor a ser restituído. § 3º O referido ofício deverá ser instruído com 

cópias dos seguintes documentos: I acordão; II pedido de restituição do 

valor do preparo; III despacho que deferiu a devolução; IV guias de 

recolhimento. § 4º Se houve pedido de crédito do valor do preparo na 

conta corrente do advogado, deverá ser instruído ainda com cópia do 

instrumento de procuração com poderes para receber e dar quitação. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. NOVA MUTUM, 12 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000541-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO KOYAMA OLIVETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GIOVANE MARQUITI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1000541-76.2017.8.11.0086. REQUERENTE: THIAGO KOYAMA OLIVETTI 

REQUERIDO: ALEXANDRE GIOVANE MARQUITI Vistos etc. Com a 

informação de Id. 15862256, a obrigação de declarar nula passa a ser de 

restituir valores. Verificada a contestação nos autos, intime-se a 

requerente para impugna-la, tendo em vista que o mérito da ação 

permanece o mesmo, qual seja, a legalidade da multa. Cumpra-se. 

Intime-se. NOVA MUTUM, 12 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002485-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCIANE TERESINHA PIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERCILEI JOSE ARBUGERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002485-79.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: DIRCIANE TERESINHA PIN EXECUTADO: VERCILEI JOSE 

ARBUGERI Vistos etc. Tendo em vista o caráter patrimonial da lide, 

HOMOLOGO o ajuste entabulado pelas Partes e, via de consequência, 

determino a suspensão do feito até o cumprimento integral de seus 

termos, na forma do artigo 792 do CPC. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório até o cumprimento da última parcela, ou até ulterior 

manifestação das partes. Esgotado o prazo sem manifestação de 

qualquer das Partes, presumindo-se, assim, o cumprimento integral do 

ajuste, devolvam-me conclusos os autos para extinção. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 12 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.: 120277 Nr: 3793-70.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdJC, JQC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de Jéssica 

Queiroz Carvalho, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, 

“caput”, da Lei 11.343/06 e em face de Letícia de Jesus Corsini, vulgo 

“Alerquina” pelo cometimento, em tese, do crimes previstos no art. 33, 

“caput”, c.c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, por diversas vezes.

As denunciadas foram devidamente notificadas e apresentaram suas 

defesas preliminares às fls. 165/168 e 171/172, reservando-se no direito 

de realizar sua defesa ao final da instrução processual.

É o breve relatório.

 Decido.

Considerando que o processo encontra-se em fase embrionária e os fatos 

narrados na exordial acusatória somente poderão ser esclarecidos 

durante a instrução processual, por ora, basta à análise da existência de 

elementos suficientes para o recebimento da denúncia e estes, 

indiscutivelmente estão presentes.

Quanto aos demais argumentos expedidos, verifico que se prendem ao 

mérito da ação, pelo que somente poderão ser esclarecidos com a 

instrução do processo.

Assim, inexistindo questões de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual, bem como considerando que a denúncia 

satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP, recebo-a, na forma interposta em 

juízo.

Designo o dia 12 de dezembro de 2018, às 15h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Citem-se e intimem-se as acusadas.

Intimem-se, ainda, as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a 

comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que testemunhas 

que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas perante o juízo 

do local onde estiverem.

Oficie-se a SEJUDH, requisitando-se o comparecimento da ré Letícia de 

Jesus Corsini, presa na Cadeia Pública de Nortelândia/MT.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115088 Nr: 1385-09.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardson José Matias da Rocha, Gustavo 

Souza Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 

18.701

 Posto isto, RELAXO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus Jardson José 

Matias da Rocha e Gustavo Souza Rocha, por excesso de prazo, e as 

substituo pelas seguintes medidas cautelares alternativas à 

prisão:1)Comparecimento mensal em juízo, entre os dias 1 a 10 de cada 

mês, sendo que no primeiro comparecimento, no mês de dezembro, os 

acusados deverão trazer comprovantes atualizados de endereço; 

2)Manter o juízo informado quanto a qualquer mudança de 

endereço;3)Recolhimento noturno em seus domicílios, todos os dias, a 

partir das 19:30 horas até a manhã do dia posterior;4)Utilização de 

tornoze le i ra  e le t rôn ica,  caso ha ja  d isponib i l idade pe la 

SEJUDH.Considerando que não há tornozeleiras eletrônicas disponíveis 

nesta Comarca, a cautelar prevista no item 4 fica suspensa até a chegada 

dos equipamentos. Oficie-se à SEJUDH solicitando as remessa das 

tornozeleiras, com a máxima urgência. Com o envio, intimem-se os réus a 

comparecerem à Cadeia Pública em dia e hora determinados previamente 

pela direção do estabelecimento, para a instalação e programação dos 

aparelhos, que deverão circunscrever o perímetro dos réus em suas 

casas no período noturno, devendo ser cadastrados o e-mail do juízo e do 

Ministério Público para que a equipe de monitoramento informe eventuais 

descumprimentos.Expeça-se alvará de soltura em favor dos acusados, 

para que sejam colocados em liberdade, se por outro motivo não estiverem 

presos.No ato do cumprimento, o Oficial de Justiça deverá adverti-los das 

medidas cautelares alternativas à prisão ora impostas, e que o 

descumprimento de qualquer delas, ensejará o decreto de nova ordem 

prisional. Intimem-se as partes da presente decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86783 Nr: 2961-42.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inês Mocellin da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos.
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Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de Inês 

Mocellin da Silva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 

10.826/03.

Às fls. 142/v.º foi declarada extinta a punibilidade da acusada em razão 

do cumprimento integral das condições impostas na Suspensão 

Condicional do Processo.

Às fls. 143 a Superintendência Regional de Polícia Federal de Mato Grosso 

solicitou a destinação da arma apreendida nestes autos, haja vista não 

possuírem espaço em depósito para manter o bem apreendido.

É o relato necessário.

Decido.

Verifico que o pedido deve ser acolhido, pelo que determino o perdimento 

em favor da União, da arma de fogo apreendida nestes autos à fls. 11, 

encaminhando-se o referido objeto ao Exército Brasileiro, para a 

destinação adequada.

 Oficie-se a Superintendência Regional de Polícia Federal de Mato Grosso 

acerca da decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25483 Nr: 227-41.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Sartoretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Tendo em vista o lapso temporal decorrido entre a data do pedido de fl. 

215 até a presente data, intime-se o causídico constituído para se 

manifestar acerca da decisão de fl. 213.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122672 Nr: 4856-33.2018.811.0086

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lista de Jurados 2019

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2019

O(A) Doutor(a) Ana Helena Alves Porcel Ronkoski Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum - 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 Terceira Vara da Comarca de 

Nova Mutum - MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano 

de 2019, nos termos do artigo 426 e 439 do Código de Processo Penal, os 

cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões 

periódicas do Tribunal do Júri:

 Nome Profissão CPF Endereço Bairro Telefone

 A

 1 ADELMO GOUVEA DA SILVA COMERCIANTE 60425750825 AV DOS 

UIRAPURUS , 843 - W CENTRO 65999661242

2 ADILMA DA SILVA DE JESUS COZINHEIRO 06011214908 RUA DOS 

LOUROS , 718 - W JARDIM PRIMAVERA II 96385620

3 ADRIANA BALDUINA DA SILVA COMERCIANTE 96980460625 RUA DAS 

MANGUEIRAS , 1164 - W BELA VISTA 6599083812

4 ADRIANA BOEING NOVELLO DONA DE CASA 01303591146 RUA DAS 

BROMELIAS , 1415 - W RESIDENCIAL DOS IPES 999623688

5 ADRIELI ARRUDA CORREA OUTROS 06729411120 RUA DAS 

GARDENIAS , 2424 - W LÍRIOS DO CAMPO 65996155355

6 ADRIELLE DOS SANTOS DAS NEVES ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 86107596526 RUA SANTA HELENA - 

QD. I, LT. 06 CIDADE NOVA 65996457128

7 ALAN TIMOTEO DOS SANTOS OUTROS 11347349480 RUA DAS 

ACEROLAS , 1399 - W ALTO DA COLINA I 65999264437 ou 32654335

8 ALEIDO EMÍDIO ANDRADE NETO AGRÔNOMO 04325350128 RUA DAS 

ROSAS , 472 - N CENTRO 99823730

9 ALESSANDRO ANTUNES ALVES TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

01777568102 RUA DAS ACEROLAS , 2388 - W RESIDENCIAL BURITIS 

65999673167

10 ALESSANDRO JUNIOR DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 

04183493129 RUA DAS AROEIRAS , 1920 - W JARDIM IMPERIAL 

65999877991

11 ALICE ANDERSON BRAGA OUTROS 05808583160 RUA DOS LOUROS 

- QD 27 LT 17 FLOR DO PEQUI I 65999174839

12 ALICE DA SILVA MACEDO DONA DE CASA 51327040182 RUA DAS 

IMBURANAS - QD 27 LOTE 22 FLOR DO PEQUI I 6599073528

13 ALINE DOS SANTOS SOUZA DONA DE CASA 03894795190 RUA IRATI 

, 46 - W CIDADE NOVA 65999762896 ou 6592031323

14 ALINE FRANCIELLI DA SILVA VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA 04257259108 RUA DAS CANELAS , 1910 - W BEIJA FLOR 

99070799

15 ALINE PEREIRA DE LIMA OUTROS 06490153475 RUA DAS GARDENIAS 

, 2408 - W LÍRIOS DO CAMPO 65984683677

16 ALISSON DA CRUZ SANTOS OUTROS 10139208488 VILA UNIAO 

ZONA RURAL 65981237004

17 ALVARO HOSTINS JUNIOR ENGENHEIRO 02886095907 RUA DOS 

CEDROS , 1893 - W PARQUE DO SOL 53999719162 ou 33086969

18 ALVARO LUIS MARTINS HONAISER ALMOXARIFE 03226605135 RUA 

DAS GARDENIAS , 2398 - W LÍRIOS DO CAMPO 65996947183

19 ALYNE QUEIROZ BAYS ENFERMEIRO 02966002107 AVENIDA DOS 

UIRAPURUS , 1164 - N JARDIM I 65999019344 ou 6599019344

20 ANA CLAUDIA DA VEIGA NUNES ENFERMEIRO 01399034103 AV DAS 

EMAS , 1621 - N JARDIM DAS ORQUÍDEAS 66996699604 ou 6635663979

21 ANA MARCIA VILLA DONA DE CASA 06848709913 RUA DOS 

MARMELEIROS , 3055 - W JARDIM PRIMAVERA II 65996963099

22 ANDRE LOCH PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 04787947974 RUA DAS 

ROSAS - QD 87 LT 15 JARDIM DAS ORQUÍDEAS 45999780676

23 ANDREIA PEREIRA NUNES DONA DE CASA 01854795023 RUA DOS 

MARMELEIROS , 2376 - W JARDIM PRIMAVERA 65996479057

24 ANDREIA SANTOS SOARES OUTROS 97741043153 RUA CEDROS , 

3229 - N RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS 99845701

25 ANDREIZE GOMES DOS SANTOS DONA DE CASA 07782514460 RUA 

DOS MAMOEIROS , 583 - W JARDIM PRIMAVERA 65984731545 ou 

991233349

26 ANDRESA PEREIRA DE OLIVEIRA OUTROS 11066968403 RUA DAS 

GARDENIAS , 2966 - W LÍRIOS DO CAMPO II 99089022

27 ANDRESS GONZAGA PEREIRA MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

04253146180 RUA DAS AMENDOAS , 622 - W RESIDENCIAL TOPÁZIO 

65996674431

28 ANDRESSA ALVES DOS SANTOS OUTROS 09891011429 RUA DOS 

PALMITOS , 2490 - W JARDIM PRIMAVERA 6584792579

29 ANDREY JADER SARMANHO DE MELO COMERCIANTE 66789354204 

RUA PROJETADA 4 , 11 - Q H L. 43 CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE 

999881581

30 ANDRIELE NUNES DE SOUZA DONA DE CASA 03589661160 RUA DAS 

ANDIROBAS - QD 18 LT 03 EDELMIRA QUERUBIM MACHETE 6596454784 

ou 33551134

31 ANE KELI DE LIMA VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA 06178134185 RUA SANTA HELENA - Q. A L. 13 CIDADE 

NOVA 99638138

32 ANES MARIA GUAREZI CIVA AGRICULTOR 53268911072 SITIO TRES 

ESTRELA - LT 46 ASSENTAMENTO PONTAL DO MARAPE 66996892730

33 ANGELICA DANIELI FURLANETTO ATENDENTE DE LANCHONETE E 

RESTAURANTE 04657556150 RUA DAS ANDIROBAS , 1763 - W JARDIM 

ÁGATA 65996512297

34 ANIELE LIMA DA SILVA OUTROS 10171307445 RUA PROJETADA 04 , 

47 - Q H L 25 CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE 65981029237 ou 99595987

35 ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA OUTROS 06097147163 RUA DAS 

SUCUPIRAS , 593 - W BELA VISTA 65984226503

36 ANTONIO SANTANA GOMES OUTROS 04002783324 RUA DOS 

AGUAPES , 100 LÍRIOS DO CAMPO 659996404483

37 ARIANE MARLENE VEZARO CONTADOR 06182787961 AV DAS 

ARARAS , 1060 - N, APTO 131 JARDIM I 65984418057
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38 ARIELSON DOS SANTOS GARGHETTI OUTROS 04009014121 RUA 

DAS PRIMAVERAS , 170 - W CENTRO 65999323788

39 ARLINDO SBARDELOTO AGRICULTOR 33520534991 RUA DAS 

BERGONIAS , 1882 - W PARQUE DAS ÁGUIAS 66999120730

40 ARLINDO SIMOES GARRIDO JUNIOR MOTORISTA DE VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE CARGA 11657451860 RUA CHAPECÓ , 1820 - W, Q H L 

07 Jardim Itália 66996961606

41 ARNALDO NOVELLO AGRICULTOR 87078465172 RUA DAS 

BROMELIAS , 1415 - W RESIDENCIAL DOS IPES 65999258538

42 ARTHUR OLIVEIRA OUTROS 05862614192 AV DOS UIRAPURUS , 613 - 

N CENTRO 6599490852

43 ARYANNE KELLY GOMES OLIVEIRA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 07072994114 RUA DAS MANGUBAS , 

470 - W PARQUE DO SOL 65999896156

44 ATAIDE LEAL DE SOUZA APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR 

PÚBLICO) 13890808115 RUA DOS OITIS , 1446 - W COLINA II 

65996586850

45 AUGUSTO CESAR PELANDA OUTROS 68644647920 AV DAS AGUIAS 

, 1144 - N JARDIM DAS ORQUÍDEAS 65998106963

46 AUGUSTO LEMES DE ALMEIDA OUTROS 70368347141 RUA DAS SETE 

COPAS , 2765 - W RESIDENCIAL BURITIS 65984742478

47 AURELIO BISPO GONCALVES MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

02567879137 RUA DOS FLAMBOYANTS , 3330 - N RESIDENCIAL DAS 

PALMEIRAS 65999418136

48 B

 49 BEATRIZ CRISTINA SIQUEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 

04086844109 RUA DAS GARDENIAS , 2547 - W LÍRIOS DO CAMPO 

66996715440

50 BEATRIZ DA SILVA SANTOS OUTROS 11317553403 RUA DAS 

HORTENCIAS , 952 - W CENTRO 65992744046

51 BEATRIZ SOUZA DOS SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO 

E ASSEMELHADOS 05825299130 RUA DAS CEREJEIRAS, 1502 - W BELA 

VISTA 65996963554

52 BENEDITO DA COSTA PEREIRA OUTROS 85421294153 RUA DAS 

SERINGUEIRAS , 2163 - W JARDIM IMPERIAL 6596482863

53 BENEILTON SEBASTIÃO FERREIRA OUTROS 04914011166 RUA DOS 

LOUROS - Q 24 L 05 EDELMIRA QUERUBIM MACHETE 65996262862

54 BOAVENTURA MODESTO DE FRANCA OUTROS 26889048172 RUA 

DAS SERINGUEIRAS , 1991 - W JARDIM IMPERIAL 65992054991

55 BRENDA DE SOUSA CUTRIM OUTROS 61042798303 RUA PROJETADA 

01 , 77 - Q D L 26 CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE 65999434210

56 BRUNA DE AGUIAR RAMOS DONA DE CASA 01606597108 POSTO 

MARIA E JOSE I - BR 163, KM 607 ZONA RURAL 999728899

57 BRUNA DE ALMEIDA ROSA OUTROS 05146554102 RUA DAS 

MANGUEIRAS , 1143 - W BELA VISTA 65996719061

58 BRUNA DE ALMEIDA ZARK ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 06229128101 RUA DOS TUCANOS , 512 - N 

RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS 6599190515

59 BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO OUTROS 03441734106 RUA DOS 

FLAMBOYANTS , 383 CENTRO 65999456419

60 BRUNO ARGENTE DE SOUSA RECEPCIONISTA 01996297147 RUA DAS 

BEGONIAS , 1811 - W PARQUE DAS ÁGUIAS 65999437921

61 BRUNO HENRIQUE LOPES MORETI TRABALHADOR DE FABRICAÇÃO E 

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 03628259126 RUA DAS 

MANGUEIRAS , 674 - W BELA VISTA 65999185452

62 BRUNO MIGUEL PANCINI NUNES EMPRESÁRIO 00017151198 AV DAS 

EMAS , 1621 - N JARDIM DAS ORQUÍDEAS 65996179782 ou 6635663979

63 BRUNO SEIDENFUSS NORONHA OUTROS 06886570951 RUA PAU 

BRASIL - QD. 7 LT. 6 JARDIM EUROPA 99783527

64 C

 65 CASIA REGINA GAMA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 82103356187 

RUA DAS PUPUNHAS, 1424 - W RESIDENCIAL DAS ACÁCIAS 

65984146227

66 CAIO BOLONHEZI SIMONI ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 06180556148 RUA DOS XAXINS , 3101 - N 

RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS 65999071961

67 CAIO RODRIGO DALRRI MIYAMOTO TÉCNICO EM AGRONOMIA E 

AGRIMENSURA 07763302925 AV DAS ARARAS , 664 - W CENTRO 

65996254229

68 CAMILA KRASUCKI VIEIRA ATENDENTE DE LANCHONETE E 

RESTAURANTE 07271631160 SITIO SÃO LUCAS - EST RURAL 

ASSENTAMENTO PONTAL DO MARAPE 65999342049

69 CAMILA LACAZIELE BERNARDES TOSTA DONA DE CASA 

08350649640 RUA DOS CEDROS , 223 - W CENTRO 65981231703 ou 

96678549

70 CAMILA ZANETTE OUTROS 07778960958 RUA DOS JEQUITIBAS , 

1908 - W RESIDENCIAL PARAÍSO 65996006730

71 CAMYLA PIRAN STIEGLER LEITNER PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

96728485104 RUA DOS INGAZEIROS , 1481 - W JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS 65999517871

72 CARINA DA SILVEIRA CAMPOS PEDAGOGO 02310528129 RUA 

CASCAVEL - Q P L 05 CIDADE NOVA 65999290069

73 CARLA CAROLINE DA COSTA PEREIRA OUTROS 04114439170 SITIO 

SOL NASCENTE - LOTE 119 ASSENTAMENTO PONTAL DO MARAPE 

65999300594

74 CARLA DANIELE DOS SANTOS BERTO ENFERMEIRO 02052793178 

AVENIDA DAS ARARAS , 1435 - W ALTO DA COLINA 65999103268

75 CARLA DANIELLY ROCHA DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 70565206427 RUA DOS GRAVATAS , 

1895 - W RESIDENCIAL PARAÍSO 65998072144

76 CARLA FERNANDA SILVA SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 06237549161 RUA DAS AMORAS , 1561 

- W COLINA II 65996436518

77 CARLA RAISSA DE OLIVEIRA VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA 06059673180 RUA DOS GRAVATAS , 1944 - W 

RESIDENCIAL PARAÍSO 65999846306

78 CARLOS EDUARDO DELMENICO ROSA OUTROS 04624741943 RUA 

DAS VERBENIAS , 1881 - W JARDIM ÁGATA 6599156578

79 CARLOS EDUARDO MATIAS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 06356875186 RUA DOS LOUROS - QD 19 LT 17 FLOR 

DO PEQUI I 65996162113

80 CARLOS ROBERTO AGRIPINO OUTROS 04255090106 RUA DAS 

GARAPEIRAS , 635 - W PARQUE DO SOL 65996733217

81 CAYO GABRIEL SILVA VIEIRA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 04247342142 RUA DAS ALAMANDRAS , 1849 - W 

RESIDENCIAL DOS IPES 65984045284

82 CELIAMAR CANDIDA FERREIRA DONA DE CASA 96493593115 RUA 

DAS AROEIRAS , 881 - W RESIDENCIAL BURITIS 64999540915

83 CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA OUTROS 05718588139 RUA DAS 

GUARIROBAS , 2546 - W LÍRIOS DO CAMPO 65996653323

84 CESAR MENEGATTI RAMOS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 08521971958 AV MUTUM , 632 - N, APTO 2 CENTRO 

65999337313

85 CESAR ROBERTO BONI ADVOGADO 25094473867 AV DAS 

ARAPONGAS , 613 - N JARDIM DAS ORQUÍDEAS 6533082299

86 CHARLES IZIDRO DOS ANJOS OUTROS 93260300163 RUA DAS 

GAMELEIRAS - Q L LT 07 ARARA AZUL 65999914451

87 CHIRLEY RAIMUNDO RAASCH CONTADOR 02000799132 AV DAS 

GARÇAS , 592 - N JARDIM I 65999771481

88 CICERO DOS SANTOS TRABALHADOR DE FABRICAÇÃO E 

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 05051007465 RUA DOS 

FLAMBOYANTS , 1922 - W PARQUE DO SOL 65984416214

89 CINTHIA MARTINUSSI PRADO OUTROS 90215141253 RUA DAS 

PRIMAVERAS , 1793 - W ALTO DA COLINA 65996996577

90 CLAUDINEIA DOS SANTOS SILVA DONA DE CASA 97623687115 RUA 

DOS FLAMBOYANTS , 1103 - N JARDIM I 66996048174

91 CLEILSON DA SILVA SANTANA OUTROS 00928028267 RUA DOS 

PINHEIROS , 1215 - W COLINA II 65996197026

92 CLEUZENY DE SOUZA MORAES ADMINISTRADOR 53538048134 RUA 

DAS ROSA , 690 - N CENTRO 65999546096 ou 33082121

93 CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA DONA DE CASA 03946023150 

RUA DOS FLAMBOYANTS , 1375 - W ALTO DA COLINA 65999825368

94 D

 95 DAFNY JAMILY RODRIGUES DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 04954616107 RUA SAO MIGUEL - Q L L 

11 CIDADE NOVA 66999967493

96 DANIEL BATISTA VAEZ OUTROS 04460947145 RUA DAS ROSAS , 

613 - N, QD. 73, LT 16 CENTRO 6599886287

97 DANIEL DA SILVA SOUZA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 04549761199 RUA DOS CEDROS , 1732 - N JARDIM II 

65998079788

98 DANIEL DE OLIVEIRA COSTA ELETRICISTA E ASSEMELHADOS 

05390408195 RUA CAMPO LARGO , 247 - W CIDADE NOVA 65996398035

99 DANIEL DONEGA DE OLIVEIRA ELETRICISTA E ASSEMELHADOS 
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01336486139 RUA DAS BEGONIAS , 2640 - W LÍRIOS DO CAMPO 

64992486636

100 DANIEL DOS REIS SILVA CABELEIREIRO E BARBEIRO 69317011268 

RUA DAS MACAUBAS , 2657 - W LÍRIOS DO CAMPO 65999306563

101 DANIEL DOS SANTOS SAMPAIO OUTROS 07735700806 RUA DAS 

AROEIRAS , 694 - W ALTO DA COLINA 65981263578 ou 65996909856

102 DANIEL VINICIUS DA LUZ PAZIN ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 41840248823 AV DOS POMBOS , 3377 - 

W FLOR DO PEQUI I 65999447242

103 DANIELA BEZERRA SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO 03081947138 AV 

DAS POMBAS , 1870 - W BEIJA FLOR 999521734 ou 96044035

104 DANIELA GARDIN ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 01187758124 RUA DAS MANGUEIRAS , 973 - N JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS 65999663561

105 DANIELA PAULA RADKE SECCHI DONA DE CASA 04551980129 RUA 

DAS ROSAS , 1722 - N JARDIM DAS ORQUÍDEAS 65999667411

106 DANIELE DE SOUZA NOBRES PEDAGOGO 03884231103 RUA DOS 

JACARANDAS , 1161 - W RESIDENCIAL PARAÍSO 65996952943 ou 

6596596382

107 DANIELE GUIMARÃES CABRAL DONA DE CASA 04400025160 RUA 

DAS HORTELÃS , 2975 - N RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS 65992200199

108 DANIELLE CRISTINA CASTANHETTI PROFESSOR E INSTRUTOR DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 05324776939 RUA DAS SERINGUEIRAS , 

1423 - W ALTO DA COLINA 65996190365

109 DANIELLE CRISTINA FONTANA COMERCIANTE 02483657117 RUA 

DAS PRIMAVERAS , 623 - N CENTRO 6533083217 ou 6599195464

110 DANIELLE DE SOUSA NOGUEIRA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 05257295180 RUA DAS AMENDOAS , 363 - W LÍRIOS 

DO CAMPO 65999535976 ou 6791221771

111 DÉBORA LOBO MORAIS SOUZA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 04638327109 AV DOS CANARIOS , 811 

- W CENTRO 65996222777 ou 6596272735

112 DEBORA MARIA SANTOS FERREIRA ADVOGADO 10710169620 RUA 

DAS PAPOULAS , 1872 - W RESIDENCIAL DOS IPES 6699151337

113 DEBORA REGINA DE MACEDO GOMES OUTROS 06207741188 AV 

DAS SERIEMAS , 1010 - W NOSSA SENHORA APARECIDA 65998017153

114 DEBORA ROSA DA CONCEIÇÃO FRENTISTA 02833614179 RUA DOS 

GRAVATAS , 1859 - W RESIDENCIAL PARAÍSO 65999619865 ou 

96108298

115 DEODATO DE ALMEIDA ELETRICISTA E ASSEMELHADOS 

57159050100 RUA DAS GARDENIAS , 2692 - W LÍRIOS DO CAMPO 

65999014180

116 DERECK DIAS MALISKI VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA 05168728189 AV DOS UIRAPURUS , 232 - W CENTRO 

65999947959

117 DIRCE FRANCISCA DA SILVA ARRUDA APOSENTADO (EXCETO 

SERVIDOR PÚBLICO) 53523903149 RUA DAS BROMELIAS , 2918 - W 

JARDIM ÁGATA 65996309499

118 DOMINGOS DE JESUS GOMES OUTROS 05751970306 RUA DAS 

VIOLETAS , 2773 - W BEIJA FLOR 984414742 ou 88381857

119 DOUGLAS DE LIMA LEITE AGENTE ADMINISTRATIVO 03987138980 

RUA DAS BEGONIAS , 2682 - W LÍRIOS DO CAMPO 65998047191

120 DULCINEIA LIMA AMARAL OUTROS 35650109168 AVENIDA DAS 

ARARAS , 1398 - W ALTO DA COLINA 6599842615

121 E

 122 EDICLEIA DA CONCEIÇÃO VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA 55378757215 RUA DOS FLAMBOYANTS , 3318 - N 

RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS 6596853191

123 EDILSON BEZERRA DA SILVA COZINHEIRO 45222770400 RUA DAS 

AROEIRAS , 2198 - W JARDIM IMPERIAL 65999383885

124 EDIMAR DOS SANTOS GONCALVES ELETRICISTA E ASSEMELHADOS 

57159327187 RUA DAS ACEROLAS , 2339 - W RESIDENCIAL BURITIS 

65996953484

125 EDIMAR OTT TÉCNICO DE MECÂNICA 02207617106 RUA DOS 

JASMINS , 1452 - W RESIDENCIAL DAS ACÁCIAS 6533083470

126 EDINA REGINA RODRIGUES AGENTE ADMINISTRATIVO 04271400130 

AV MUTUM , 181 - W CENTRO 65999908336

127 EDINALDO DAMACENA LIMA TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL 91083656368 RUA DOS MARMELEIROS , 2922 - W JARDIM 

PRIMAVERA II 65996167210

128 EDINALVA PEREIRA DA SILVA DONA DE CASA 02275319140 RUA 

DAS ROSAS , 452 - N CENTRO 96809350

129 EDINEI DUARTE TRABALHADOR DE FABRICAÇÃO E PREPARAÇÃO 

DE ALIMENTOS E BEBIDAS 01522909150 RUA DAS GAMELEIRAS , 2378 - 

W RESIDENCIAL VITÓRIA 65998061732

130 EDIVAN MACENA DOS SANTOS OUTROS 97229997372 RUA DAS 

PRIMAVERAS , 501 - W PARQUE DO SOL 65998168337

131 EDMAR LEOPOLDO PANDOLPHO ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 06232428188 AV DAS ARARAS , 1675 - 

W ALTO DA COLINA I 6599039888

132 EDMILTON JONES LIMA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 04692495952 RUA DAS GUARIROBAS , 2363 - W 

LÍRIOS DO CAMPO 65998026010

133 EDVALDO REIS DA SILVA COMERCIANTE 16405056520 RUA DOS 

CEDROS , 2543 - W LÍRIOS DO CAMPO 6533082199 ou 65999412240

134 EDVAN DA CONCEIÇÃO SILVA GARI OU LIXEIRO 05589671329 RUA 

DAS SETE COPAS , 2174 - W JARDIM IMPERIAL 6598094314

135 EGIBERTO DE ALMEIDA OUTROS 71649760159 RUA DAS 

SERINGUEIRAS , 1944 - W RESIDENCIAL PARAÍSO 65999385783

136 ELAINE CRISTINA ECKERT ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 06318112146 RUAS DAS ROSAS , 632 - N CENTRO 

6533081257

137 ELAINE DE SOUZA NUNES DONA DE CASA 01669080102 RUA DAS 

CEREJEIRAS , 1461 - W BELA VISTA 66996553188

138 ELIANA DAL MAGRO DONA DE CASA 04493173904 RUA CURITIBA , 

4118 - W CIDADE NOVA 65996994293

139 ELIANE BARBOSA GUIMARÃIS RIBAS SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 88835561191 RUA DAS ROSAS , 712 - N CENTRO 

66996697658 ou 6634269161

140 ELIANE DE ALMEIDA LUZ COZINHEIRO 01016470428 AV DOS 

POMBOS , 2003 - W BEIJA FLOR 65999594140

141 ELIANE EBERTZ DONA DE CASA 01775809927 RUA DAS SUCUPIRAS 

, 540 - W BELA VISTA 6596419076

142 ELIENAI DE FRANÇA SILVA VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA 13550956460 RUA DAS MARGARIDAS , 94 - N CENTRO 

6596621653

143 ELIZANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS PORTEIRO DE EDIFÍCIO, 

ASCENSORISTA, GARAGISTA E ZELADOR 06264161403 RUA P5 , 832 - 

W, Q I L 02 SANTA TEREZINHA 65981237689 ou 87026758

144 ELIZANDRA SANTOS SILVA VIGILANTE 04153837148 RUA DOS 

AGUAPÉS , 175 - W LÍRIOS DO CAMPO 65996976358

145 ELIZELTON DA SILVA MOURA FRENTISTA 03322234266 RUA 

ITAUBAS , 1611 - W COLINA II 65981045447 ou 996893079

146 ELIZETE DUARTE DONA DE CASA 01907052135 AV DAS 

ANDORINHAS , 1622 - W BELA VISTA 64999394508

147 ELLEN ELIENE DE SALES LUCCA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 02720445126 RUA FLOR DE LÓTUS , 

2384 - W LÍRIOS DO CAMPO 65998005404

148 ELLEN ROGER SANTOS DINIZ ADMINISTRADOR 57190011153 RUA 

DOS EUCALIPTOS , 453 - N JARDIM II 66996117396

149 ELLIENAY SOUZA DA SILVA DONA DE CASA 04866090146 RUA 

DAS AROEIRAS , 1920 - W JARDIM IMPERIAL 65999617007

150 EMILI REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 05059125114 RUA DAS HORTÊNCIAS, 

Q. 37, L 13 CENTRO 65996494232

151 ENESIO PEREIRA DA SILVA MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

20805152172 RUA DAS PEROBAS , 1579 - W COLINA II 65998158858

152 ENIELSON PEREIRA OUTROS 06363063302 RUA DOS PALMITOS - QD 

G, LT 09 JARDIM PRIMAVERA 65981174268

153 ERBETON LUCIO DE BARROS OUTROS 08275057957 RUA DOS 

COQUEIROS - Q. 15 L. 25 FLOR DO PEQUI I 6596930749 ou 6599043757

154 ESRAEL ALUISIO DA COSTA OPERADOR DE IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL 02399967127 

RUA SANTA CATARINA - QD 08 LT 34 COMUNIDADE RANCHÃO 

996751587 ou 99191043

155 F

 156 FABIANA MENDES DOS SANTOS OUTROS 02182773185 RUA DOS 

GUARANTAS , 2366 - W RESIDENCIAL BURITIS 65984364051

157 FABIANA RAMA DA SILVA PORTEIRO DE EDIFÍCIO, ASCENSORISTA, 

GARAGISTA E ZELADOR 01909992925 RUA DAS AROEIRAS , 2198 - W 

JARDIM IMPERIAL 65999178577

158 FABIANO DA SILVA HORACIO OUTROS 01482816300 AV DOS 

POMBOS - Q 31 L 25 FLOR DO PEQUI I 65996755403

159 FABIANO DE JESUS SOUZA TRABALHADOR RURAL 05767872562 
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RUA FLORIANÓPOLIS COMUNIDADE RANCHÃO 6596454384

160 FABIANO DOS SANTOS HERCULANO AGRÔNOMO 01109362137 

RUA DAS ROSAS , 472 - N CENTRO 96827304 ou 6796290365

161 FABIO JOSE SANTOS CLEMENTINO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

02710959119 RUA DAS PRIMAVERAS , 478 - N CENTRO 65996751156

162 FÁTIMA ZAIRA ZANETTE TRABALHADOR RURAL 42269326920 

FAZENDA FRANZENER - BR 163 ZONA RURAL 65996281969

163 FELIPE AUGUSTO DE LIMA AMARAL COMERCIANTE 05251808186 AV 

ARARAS , 1388 - W ALTO DA COLINA I 6584091176 ou 92276552

164 FELIPE BAZZAN AGRICULTOR 01889408123 AV DAS EMAS , 1762 - 

N JARDIM DAS ORQUÍDEAS 65999522406

165 FERNANDA OLIVEIRA DA CUNHA TRABALHADOR DOS SERVIÇOS 

DE CONTABILIDADE, DE CAIXA E ASSEMELHADOS 07537953376 RUA 

DAS CEREJEIRAS , 1602 - W BELA VISTA 65996896566

166 FERNANDA RIBAS DA SILVEIRA BECK OUTROS 01448142008 AV 

DAS SERIEMAS , 471 - W ALTO DA COLINA 65999741476 ou 5599461476

167 FERNANDA RODRIGUES DE ALMEIDA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 03626383148 RUA DAS FLAMBOYANTS 

, 3064 - N RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS 6596518931

168 FERNANDA SIQUEIRA BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO 02220530116 AV 

DOS CANARIOS , 144 - W CENTRO 66996564888

169 FERNANDO BRITO DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 05088361157 RUA DOS FLAMBOYANTS , 1935 - W 

PARQUE DO SOL 65999065845 ou 99028219

170 FERNANDO CAMILO DE GODOI AGRÔNOMO 34943108822 RUA DOS 

JATOBAS , 1163 - N JARDIM DAS ORQUÍDEAS 65996739144

171 FERNANDO FALCÃO DELLA ROSA VENDEDOR DE COMÉRCIO 

VAREJISTA E ATACADISTA 96055499134 RUA DOS MARMELEIROS , 

2518 - W JARDIM PRIMAVERA 6596232471

172 FRANCIELLE MORELLI FERREIRA PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

02262303177 AV DAS GARÇAS , 1101 - N, APTO 01 JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS 66996446756

173 FRANCIELLY TEIXEIRA FIDELIS VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA 04056715122 RUA DOS CAMBARAS , 2630 - W 

RESIDENCIAL TOPÁZIO 65999447428 ou 96012594

174 FRANCISCO MARIANO DE OLIVEIRA ENCANADOR, SOLDADOR, 

CHAPEADOR E CALDEIREIRO 32987250304 RUA DAS HORTENCIAS , 504 

- W CENTRO 6596468006

175 FRANCISCO SOUSA NASCIMENTO OUTROS 65189590100 RUA DAS 

CEREJEIRAS , 1502 - W BELA VISTA 65996684002

176 FRANCISCO XAVIER ORREGO TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL 06466768147 RUA DOS ANGELINS , 1909 - W RESIDENCIAL 

VITÓRIA 65996568928

177 FRANCISLENE XAVIER DA CRUZ OUTROS 00576818135 RUA DOS 

FLAMBOYANTS , 1124 - W CENTRO 6599740992 ou 81321234

178 FRANCIVALDO DE SOUSA BORGES MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

02350022323 RUA DOS PALMITOS - Q H L 09 JARDIM PRIMAVERA 

66984535871

179 G

 180 GEAN CARLOS DA SILVA OUTROS 06340104177 RUA DOS 

AGUAPES , 2390 - W ARARA AZUL 65996336670

181 GEANE SABRINA SILVA DA CUNHA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 06338458170 RUA DAS ROSAS , 452 - 

W CENTRO 6596911869

182 GEAZI PADOVANI DA SILVA OUTROS 03677470145 RUA DAS 

PRIMAVERAS , 594 - N CENTRO 65999023943 ou 99866418

183 GEHORDON GONÇALVES SOUSA SACERDOTE OU MEMBRO DE 

ORDEM OU SEITA RELIGIOSA 06328878184 RUA DAS PUPUNHAS , 1884 - 

W BEIJA FLOR 65996290034

184 GEOVANNA NAHIDA BAMBIL FLORES DONA DE CASA 04642043136 

RUA DAS AÇUCENAS , 746 - W JARDIM PRIMAVERA III 65996955681 ou 

6592064438

185 GERALDO JUNIOR DE SOUZA VALEJOS OUTROS 00718677161 RUA 

DAS ACEROLAS , 1858 - W JARDIM IMPERIAL 96793464

186 GERLAINE QUEIROZ DE PAIVA AGENTE ADMINISTRATIVO 

93491131120 RUA DAS CANELAS , 3328 - W JARDIM ÁGATA 

6533083521 ou 65999066499

187 GILCIELI LORENZET ADMINISTRADOR 02485299196 RUA DAS 

SERINGUEIRAS , 433 - W CENTRO 33082562 ou 99182578

188 GIOVANNA PORTELA BRITO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 04232404120 RUA DOS GUARANTAS , 2732 - W 

RESIDENCIAL BURITIS 65999004711

189 GIOVANNI BATISTA DA SILVA SANTOS ENGENHEIRO 03118324155 

RUA DOS CEDROS , 1426 - N JARDIM II 65992216514

190 GIRLAENE DE ASSUNÇÃO REIS OUTROS 05877608185 RUA DOS 

CAMBARAS , 2362 - W RESIDENCIAL TOPÁZIO 65999955540

191 GISELE CONCEIÇÃO RODRIGUES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 03118329114 AV DAS GARÇAS , 1246 - N JARDIM I 

96087991 ou 6535498970

192 GRAZIELA DA SOLEDADE SILVA OUTROS 02608599150 AV DAS 

SERIEMAS , 2079 - W RESIDENCIAL DAS ACÁCIAS 65999992988 ou 

4799924507

193 GRAZIELLI DA SILVA BARBOSA OUTROS 00928737152 RUA DAS 

PRIMAVERAS , 734 - W CENTRO 65999892404

194 GRIMALDO JOSE RODRIGUES TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL 46044302172 RUA DAS PRIMAVERAS , 433 - W CENTRO 

65999153637

195 GUILHERME FERNANDES DE AVILA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 01725609185 RUA DAS VERBENIAS , 

1961 - W BEIJA FLOR 65996408536

196 GUILHERME PEREIRA DE QUEIROZ AGRÔNOMO 09964221614 RUA 

DAS PAPOULAS , 1872 - W RESIDENCIAL DOS IPES 66999738863 ou 

98142599

197 GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ROCHA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 05209096157 RUA DOS CEDROS , 480 - 

W CENTRO 98078008

198 GUSTAVO REINEHR FAGANELLO VENDEDOR DE COMÉRCIO 

VAREJISTA E ATACADISTA 03977362151 RUA DOS LÍRIOS , 1501 - N 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS 65999665322

199 GUSTAVO RESCKE COMERCIANTE 04543374932 RUA DOS 

PINHEIROS , 1177 - W COLINA II 65999507919 ou 6699721950

200 H

 201 HALANA KARINA MARTIM FIORIN ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 06131539103 AVENIDA DAS GARÇAS , 

19 JARDIM DAS ORQUÍDEAS 6596834895

202 HELCIO FERRANDO DOS SANTOS GERENTE 38807939134 AV. 

ARARAS , 717 - W CENTRO 999066384

203 HELEN CRISTINA PEREIRA FIALHO OUTROS 02671288190 RUA DOS 

FLAMBOYANTS , 1083 - N CENTRO 65996961944 ou 96040101

204 HELLON SAMUEL FAGUNDES BRITO OUTROS 05162423181 RUA 

DAS CANELAS , 2377 - W EDELMIRA QUERUBIM MACHETE 65996265639

205 HENRIQUE JANTSCH BUSSOLARO AGENTE ADMINISTRATIVO 

03508732169 AV BRASIL , 1786 - W RESIDENCIAL FLAMBOYANT 

65999698285 ou 33083388

206 HILDENCLEIA BISPO SAMPAIO DONA DE CASA 17482545883 RUA 

DAS AROEIRAS , 1363 - W ALTO DA COLINA 65996909856 ou 

65981323683

207 HITALLO MARTINS DE SOUZA OUTROS 05729127146 RUA DAS 

PETUNIAS , 2335 - W JARDIM EUROPA 65999663821 ou 65999386420

208 I

 209 IEDA BERENICE PINTO DE SOUZA DONA DE CASA 58152881104 

AVENIDA DAS EMAS , 242 - N CENTRO 6599062232

210 IGOR SILVA XAVIER ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 05220898108 RUA DOS JEQUITIBAS - QD 05 LT.20 

EDELMIRA QUERUBIM MACHETE 96428483

211 ILDEGLAN MATOS DOS SANTOS TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL 04991309360 RUA DAS AROEIRAS , 1966 - W JARDIM IMPERIAL 

65996995360

212 INA REJANE RIBEIRO DE MATOS DONA DE CASA 94359342187 RUA 

DAS GARDENIAS , 2692 - W LÍRIOS DO CAMPO 6596349209

213 INAIAN FERNANDES LEOTTI SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

73095117191 RUA DAS PITOMBEIRAS , 2148 - W JARDIM EUROPA 

65996369192

214 INALDO ALVES FEITOSA OUTROS RUA TRES , 1872 - W JARDIM 

IMPERIAL 6599516364

215 INDIANARA LEAL DE FREITAS AGENTE ADMINISTRATIVO 

02996062108 RUA DAS SUCUPIRAS , 694 - W BELA VISTA 65999327767 

ou 92126844

216 IRENE FARIAS SCHIOCHET DONA DE CASA 67068804934 RUA DOS 

JAMBOS , 355 - N CENTRO 6533081117 ou 65999661117

217 IRONI DA SILVEIRA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS 

64442519072 RUA DAS AMÊNDOAS , 2428 - W JARDIM EUROPA 

65998099272

218 ISAAC SOUSA MEIRELES TRABALHADOR DE FABRICAÇÃO E 
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PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 04968655363 RUA 

PROJETADA 4 , 6 - QD I LT 3 CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE 

65996759308

219 ISABELA AMORIM RIBEIRO OUTROS 03863954114 RUA DOS LIRIOS - 

AP 02 JARDIM DAS ORQUÍDEAS 6596075038

220 ISABELA CAMARGO TAMBALO TRABALHADOR DOS SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, DE CAIXA E ASSEMELHADOS 06165623140 RUA DOS 

JEQUETIBAS - Q 04 L 05 FLOR DO PEQUI I 65996446677

221 ISABELA GUERRA LIMA MÉDICO 09135136790 RUA DAS SERIEMAS , 

1322 - W BELA VISTA 98068912

222 IVANIA FREY LOPES PEDAGOGO 05629050141 RUA DOS CANARIOS 

, 221 - W AP 06 CENTRO 99136483

223 IVO DE JESUS POMPEU CAMARA SERVIDOR PÚBLICO CIVIL 

APOSENTADO 23010304072 RUA DOS BURITIS , 425 - N JARDIM II 

65996052066

224 IVO FRANCA SILVA ENCANADOR, SOLDADOR, CHAPEADOR E 

CALDEIREIRO 84279729115 RUA DA ANDIROBAS , 1735 - W JARDIM 

ÁGATA 6596732221

225 IVONE DA ROCHA DE MELO TRABALHADOR RURAL 06103070376 

GRANJA VIDEIRA ZONA RURAL 65998107631

226 IZABELA VITAL DE FARIAS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 05366745152 RUA DOS FLAMBOYANTS , 1144 - W 

CENTRO 65999522250

227 IZAMARA LIMA PEREIRA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 03793295141 RUA DOS ANJICOS , 2127 - W 

RESIDENCIAL VITÓRIA 6596300267

228 J

 229 JACINTO FERREIRA DE MELO JUNIOR OUTROS 07774220429 RUA 

DAS CASTANHEIRAS , 414 - W CENTRO 65996499039

230 JACIR SABKA AGRICULTOR 38442124934 RUA BELA VISTA 

COMUNIDADE RANCHÃO 65998119443

231 JACKELINE SANTOS STEVENS VENDEDOR DE COMÉRCIO 

VAREJISTA E ATACADISTA 06500381181 RUA DAS HORTENCIAS , 1561 

- W BELA VISTA 65996049279

232 JACKELINY LAURINDO DE OLIVEIRA ENFERMEIRO 04976974162 RUA 

DAS OLIVEIRAS , 608 - N FLOR DO CERRADO 65996398528

233 JACKSON DOS SANTOS ROSA TÉCNICO EM AGRONOMIA E 

AGRIMENSURA 01640710167 AV DOS CANARIOS , 352 - W CENTRO 

66999997529

234 JANNES JOSE DA SILVA CONTADOR 61715956168 AV DOS 

UIRAPURUS , 354 - N CENTRO 6599568609 ou 33082813

235 JAQUELINE BARBOSA DE MORAES ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 04097235176 RUA DOS FLAMBOYANTS 

, 90 - W CENTRO 65999861517

236 JEAN CLEDSON BORSATTI ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 06168688129 RUA PORTO ALEGRE - QD. 11, LT. 63 

COMUNIDADE RANCHÃO 6596978895

237 JEAN SANTANA DE AMORIM VIGILANTE 05012868102 RUA DAS 

CANELAS , 1654 - W RESIDENCIAL DOS IPES 6599656144

238 JEFFERSON BRUNO SILVA SANTOS OUTROS 01101238160 AV 

MUTUM , 307 - N CENTRO 65999682777

239 JEFFERSON GOMES CARVALHO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

04175542140 AV DAS ANDORINHAS , 372 - W CENTRO 66999044768 ou 

35118515

240 JEISIANE DE SOUZA MACHADO OUTROS 02103254295 AVENIDA 

DOS CANARIOS , 1555 - S JOSE APARECIDO RIBEIRO 69996030906

241 JELSIMARA DOS SANTOS OUTROS 89575016149 AV BRASIL , 2111 

- W BEIJA FLOR 996584301

242 JEOVA MARQUES DE LIMA OUTROS 08917196446 RUA DAS 

PEROBAS , 1517 - W ALTO DA COLINA 6584032143

243 JERLANE SANTOS DA SILVA DONA DE CASA 02282467256 AV. 

UIRAPURUS , 335 - N CENTRO 96991665734

244 JESIANE DOS SANTOS OPERADOR DE APARELHOS DE PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL 10634395408 RUA PROJETADA 1 , 30 - CASA 37 COMUN. 

NOVO HORIZONTE 81120544

245 JESSICA GRESPIN OUTROS 05155055105 RUA DAS CEREJEIRAS , 

1013 - W CENTRO 65999161293 ou 6596378096

246 JESSICA KAUANA MAGIER RENNER OUTROS 05361541125 RUA DAS 

SERINGUEIRAS , 433 - W ALTO DA COLINA 6596999931

247 JÉSSICA SILVEIRA ROMÃO ALVES DONA DE CASA 04460261154 

AV DOS PAVÕES , 1735 - W BEIJA FLOR 6593105599 ou (67)30255316

248 JESSIKA SIQUEIRA FONSECA DONA DE CASA 04232670190 RUA 

DAS AMENDOAS - Q 11 L 13 LÍRIOS DO CAMPO 65992093118

249 JHON LENNON ALCINO PEIXOTO OPERADOR DE APARELHOS DE 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 43415208818 RUA DAS PUPUNHAS , 2611 - W 

RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE II 984684446

250 JHONATAN NEVES DA SILVA TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL 06316378181 RUA DOS JEQUETIBAS - Q 07 L 23 FLOR DO PEQUI I 

65999298478

251 JIDELMA SILVA DOS SANTOS COZINHEIRO 10300033435 RUA DOS 

PALMITOS , 2237 - W PARQUE DO SOL 65993063697

252 JOEL KRAJEWSKI OUTROS 01226757111 RUA DAS ITAUBAS , 1430 - 

W COLINA II 65999773048

253 JOILSON ALMIR SCHNEIDER SOARES PROFESSOR E INSTRUTOR DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 05297453135 AV DAS ANDORINHAS - Q 20 

L 14 BELA VISTA 65999287372

254 JOILSON BERNARDINO DOS SANTOS OUTROS 06500408136 RUA 

DOS COQUEIROS - Q 11 L 07 FLOR DO PEQUI I 41991452478

255 JOILSON NUNES DE ALMEIDA VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA 00261321170 RUA DOS JASMIM , 1493 - W RESIDENCIAL 

DAS ACÁCIAS 65996582542

256 JOSENILDA DA SILVA OUTROS 10732087457 AV BRASIL , 2561 - W 

CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE 65999531882

257 JOSENILDO SILVA LIMA OPERADOR DE APARELHOS DE PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL 82166676200 RUA FLORIANOPOLIS - S/N COMUNIDADE 

RANCHÃO 65999719442

258 JOSENILTON COSTA PEREIRA TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL 01198514400 RUA PROJETADA 02 , 251 COMUN. NOVO 

HORIZONTE 65998101605

259 JOSIANE PEDROSA DE SOUZA DONA DE CASA 04464110193 RUA 

FLORIANOPOLIS - Q 12 L 70 COMUNIDADE RANCHÃO 65996518962 ou 

6596355749

260 JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 

40026285827 RUA DAS CALENDULAS - Q 14 L 13 LÍRIOS DO CAMPO 

65998178888

261 JOSIANE SILVA NOGUEIRA ATENDENTE DE LANCHONETE E 

RESTAURANTE 01851325107 RUA 02 , 2330 - W RESIDENCIAL NOVO 

HORIZONTE II 65998152443

262 JULIANA OLIVEIRA SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 14131964627 RUA DAS JABUTICABEIRAS, 83 - N 

CENTRO 65996897720

263 JULIO CESAR PEREIRA BRACELAR OUTROS 04907187106 RUA DAS 

IMBURANAS - Q 2 L 08 EDELMIRA QUERUBIM MACHETE 65999215797

264 JULIO CESAR ZANETTI DA SILVA AGRÔNOMO 02032564092 RUA 

DAS ARAUCARIAS , 590 - N JARDIM II 65999980336 ou 33613128

265 JULIO DA SILVA MARTINS JUNIOR TRABALHADOR DOS SERVIÇOS 

DE CONTABILIDADE, DE CAIXA E ASSEMELHADOS 05293736108 RUA 

DOS AGUAPES , 286 - W LÍRIOS DO CAMPO 65996065890

266 JUMARA THAIS FERREIRA HORACIO DONA DE CASA 05932597186 

AV DOS POMBOS - Q 31 L 25 FLOR DO PEQUI I 65996755403

267 JUNIOR CEZAR PERLIN ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 05465025123 RUA DAS PRIMAVERAS , 1695 - W ALTO 

DA COLINA 65996312359

268 JURACENILDE SILVA DO NASCIMENTO DONA DE CASA 00939516390 

RUA DAS SERINGUEIRAS , 923 - W CENTRO 65998435361

269 JUVENAL BATISTA DE LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 85050288134 

AV DAS GARÇAS , 1381 - N JARDIM DAS ORQUÍDEAS 66999655976 ou 

99655976

270 JUVENILIO RAMOS DE ALMEIDA TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL 81495781100 RUA DAS SUCUPIRAS , 894 - W BELA VISTA 

999903929

271 K

 272 KAELLEN ALVES RAIMUNDO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO 

E ASSEMELHADOS 06281185110 AVENIDA DAS GAIVOTAS , 684 - W 

RESIDENCIAL TOPÁZIO 65999411655

273 KELY CRISTHINA DA ROCHA DONA DE CASA 04283952958 RUA 

DAS MANGABEIRAS , 2228 - W JARDIM EUROPA 65996980384

274 KELYNE BORGES MARQUES ADVOGADO 00569183138 RUA DOS 

LIRIOS , 1362 - N APTO 204 JARDIM DAS ORQUÍDEAS 65999661201 ou 

81412557

275 KENNEDI CLEVIER TEIXEIRA DE SOUZA OUTROS 02977876243 RUA 

DOS AGUAPES , 836 - N JARDIM PRIMAVERA II 996901486

276 KETLEYN LORRAINE DIAS COSTA TRABALHADOR DOS SERVIÇOS 

DE CONTABILIDADE, DE CAIXA E ASSEMELHADOS 06213719121 RUA 
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DOS MAMOEIROS , 2260 - W BEIJA FLOR 65999224991

277 KÉVILA RYLARY RIBEIRO DE MENEZES VENDEDOR DE COMÉRCIO 

VAREJISTA E ATACADISTA 06284138156 RUA DAS ITAUBAS - QD B LT9 

KIT 2 COLINA II 99557639

278 KEYLA CRISTINA GOMES LINDOTE FONOAUDIÓLOGO 02887808176 

RUA DAS MANGUEIRAS , 904 - W KIT 3 BELA VISTA 6533082567 ou 

99011774

279 L

 280 LARISSA DOS SANTOS SILVA DONA DE CASA 09028937420 AV 

DOS PAVOES , 1266 - W COLINA II 6592092162

281 LARISSA GIRARDELLO SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO 

E ASSEMELHADOS 05742616139 AV BRASIL , 2240 JARDIM EUROPA 

96734276

282 LARISSA RAMALHO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO 

06167433194 RUA DAS ANDIROBAS , 1314 - W EDELMIRA QUERUBIM 

MACHETE 6596501978 ou 6596785656

283 LARISSA RODRIGUES SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 

06203358150 RUA DOS PALMITOS , 2954 - W JARDIM PRIMAVERA II 

65999871452

284 LEONARDO BEGNINI GERENTE 03027165992 RUA DOS CEDROS , 482 

- W CENTRO 65996347003

285 LEONARDO MARTINS PINTO OUTROS 01173277196 RUA DOS 

CEDROS , 2032 - W PARQUE DO SOL 54997030640

286 LOURIVAL MOURÃO MORAIS OUTROS 60961509341 RUA DAS 

OLIVEIRAS , 216 - N INDUSTRIAL NORTE 65999715266 ou 9981726438

287 LUCIA CRISTINA RODRIGUES ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 05726216121 RUA DAS CANELAS , 3344 - N 

RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS 65999581209

288 LUCIA FATIMA DE ALMEIDA SILVA DONA DE CASA 75983850172 

FAZENDA ESTANCIA JNR - ANTIGA ESTRADA DA BALSA ZONA RURAL 

65996082086

289 LUCIA RAMOS DONA DE CASA 04960139986 AV DAS ARAPONGAS 

, 884 - W BELA VISTA 65999049747

290 LUCIANA ALEXANDRINA AMORIM DONA DE CASA 06937548184 

RUA DAS ITAUBAS , 1629 - W ALTO DA COLINA 65996098754

291 LUCIANA CRYSTINA STOCO DONA DE CASA 47899298253 RUA DOS 

JATOBAS , 970 - N JARDIM I 65999220205 ou 33831047

292 LUCIANA SERGIO NASCIMENTO LOCUTOR E COMENTARISTA DE 

RÁDIO E TELEVISÃO E RADIALISTA 03409774181 AV ARAPONGAS , 

1217 - N AP 10 JARDIM DAS ORQUÍDEAS 984358505

293 LUCIANITA TAFFAREL DE AVILLA DONA DE CASA 46932283972 

SITIO MARTINS - RIBEIRÃO GRANDE ZONA RURAL 65996285788 ou 

65996234591

294 LUIZ HENRIQUE LAUXEN PINTO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO 

E ASSEMELHADOS 05828901109 RUA DOS CEDROS , 2032 - W PARQUE 

DO SOL 33081000 ou 65996077271

295 LUIZ JOSE DOS SANTOS OUTROS 53516648104 RUA DAS 

ORQUIDEAS , 572 - W ALTO DA COLINA 65999127440

296 LUIZ KATSU HIRUMA ENGENHEIRO 95597964887 RUA DAS VIDEIRAS 

, 563 - N JARDIM II 65999519726

297 M

 298 MAGACI VIEIRA GOMES DONA DE CASA 00607286121 RUA DOS 

MARMELEIROS , 2787 - W JARDIM PRIMAVERA 659996747450

299 MAGNA LOPES ADVOGADO 08100067902 AVENIDA DAS 

ARAPONGAS , 375 - N CENTRO 65996973520 ou 33084463

300 MAIARA RODOVALHO DE FRANÇA DONA DE CASA 06223466102 

AVENIDA DAS ANDORINHAS , 1461 - W BELA VISTA 65996126209

301 MAICON DE CAMPOS SOUZA OPERADOR DE IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL 02163867218 

RUA DAS GARAPEIRAS , 694 - W PARQUE DO SOL 65999158392

302 MAICSLAYNE PRINCIANE DE AZEVEDO BIBLIOTECÁRIO 02336063190 

RUA DAS VERBENIAS , 1439 - W RESIDENCIAL DOS IPES 6599675947 ou 

6599916891

303 MANOEL SOUSA DA CONCEIÇÃO FRENTISTA 77172922387 AVE 

PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS , 1680 - W INDUSTRIAL SUL 

6596941603 ou 6584529425

304 MARCILENE DOS SANTOS SILVA OUTROS 07263214431 RUA DOS 

CAMBARAS , 2721 - W RESIDENCIAL TOPÁZIO 65981008159 ou 

981028570

305 MARCOS DAVI MACEDO MELO AGENTE ADMINISTRATIVO 

02837001490 AV DOS UIRAPURUS , 854 - W CENTRO 65998051456

306 MARCOS DEON NOGUEIRA ARAUJO TÉCNICO DE ELETRICIDADE, 

ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES 00016566190 RUA DAS 

SERINGUEIRAS , 884 - W NOSSA SENHORA APARECIDA 66999351420 ou 

6599449940

307 MARCOS OBERTI DE OLIVEIRA PIRES OUTROS 66587026087 RUA 

DAS VERBENIAS , 2667 - W Jardim Itália 65996754233

308 MARCOS RODRIGUES DA SILVA TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL 88520269168 RUA DAS CAMELIAS , 3216 - N RESIDENCIAL DAS 

PALMEIRAS 65999045236

309 MARCOS VINICIO RODRIGUES SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 05672014143 RUA DOS PALMITOS , 

2954 - W, QD C LT 05 JARDIM PRIMAVERA II 6596824907 ou 6599231281

310 MARCOS VINICIUS DAL PRA SFREDO ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 02448880190 RUA DAS HORTENCIAS , 

571 - W CENTRO 65992884741

311 MARCOS VINICIUS DE MATOS JUNIOR ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 06073141173 RUA DAS OLIVEIRAS , 

523 - N JARDIM II 65996857843

312 MARGARETE DIONI DIDRICH DALEK OUTROS 03993157990 AVENIDA 

MUTUM - EMPREGATICIO CENTRO 65996042151

313 MARGARETE ROSA DA SILVA DONA DE CASA 00647302047 RUA 

DAS BROMÉLIAS , 1439 - W RESIDENCIAL DOS IPES 65996367875

314 MARGEVAN JORGE DINIZ MENDES TRABALHADOR RURAL 

61136527346 AV DAS ARARAS , 1184 - W CENTRO 65999901378

315 MARIA APARECIDA DA SILVA COZINHEIRO 73161225104 RUA DAS 

GUARIROBAS , 2691 - W LÍRIOS DO CAMPO 65996633986

316 MARIA APARECIDA DA SILVA ROMERO DONA DE CASA 

69172692120 RUA DOS JATOBAS , 1060 - W BELA VISTA 66996407665

317 MARIA APARECIDA DE MELO EMPREGADO DOMÉSTICO 66244765400 

RUA DAS ROSAS , 702 - N CENTRO 99330471

318 MARIA AUXILIADORA DUARTE DE SOUZA FAXINEIRO 00495125105 

RUA DOS CEDROS , 424 - W CENTRO 6598177276 ou 6584073465

319 MARIA CECILIA PIRES DE MIRANDA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

75909260278 FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MUTUM CENTRO 

65984775900

320 MARIA CELIA HERNANDES MOMPEAN COMERCIANTE 18411775801 

AVENIDA DOS UIRPAURUS , 215 - W CENTRO 66999643284

321 MARIA CLARA BENEVIDES CAMPOS ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 06659674110 AVENIDA DOS BEIJA 

FLORES, 1481-N, APTO 3 JARDIM DAS ORQUÍDEAS 65996392892

322 MARIA CLARA FLECK DALL OGLIO ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 06687710117 RUA DAS MANGUEIRAS , 

434 - N JARDIM DAS ORQUÍDEAS 65999441491

323 MARIA CLAUDICÉIA DOS SANTOS PORTEIRO DE EDIFÍCIO, 

ASCENSORISTA, GARAGISTA E ZELADOR 09934299470 AV DAS 

ARARAS , 844 - W NOSSA SENHORA APARECIDA 65996507671

324 MARIA CLEDIJANE DE LIMA EMPRESÁRIO 05162348465 RUA DAS 

SERINGUEIRAS , 904 - W NOSSA SENHORA APARECIDA 65981257656

325 MARIA DE LOURDES PERLIN DONA DE CASA 46014780068 RUA DAS 

PRIMAVERAS , 1695 - W ALTO DA COLINA I 65999521388

326 MARIA DO SOCORRO COSTA DONA DE CASA 71774599449 RUA 

DAS SERINGUEIRAS , 2212 - W RESIDENCIAL PARAÍSO 65996045543 ou 

6581515058

327 MARIA DO SOCORRO PEREIRA OUTROS 86928651253 RUA DOS 

JATOBAS - Q. 19 LT. 42 BELA VISTA 999068065

328 MARINO DA SILVA CRUZ TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

87536765134 RUA FLOR DE LOTUS , 1929 - W PARQUE DAS ÁGUIAS 

6599718119

329 MARIO FRANCISCO DE MATOS SILVA TRABALHADOR DE ARTES 

GRÁFICAS 05992261109 RUA DAS PUPUNHAS , 1938 - W BEIJA FLOR 

65999174610

330 MARIO ROGER MACEDO PILOTO DE AVIAÇÃO COMERCIAL, 

NAVEGADOR, MECÂNICO DE VÔO E ASSEMELHADOS 79121551120 RUA 

DAS MANGABEIRAS , 2395 - W JARDIM EUROPA 65996011688

331 MARLOS LUCHTENBERG TÉCNICO EM AGRONOMIA E AGRIMENSURA 

04569460984 AV DAS SERIEMAS , 491 - W ALTO DA COLINA 

65999149421 ou 6599149421

332 MARTA MATHIAS DOS SANTOS DONA DE CASA 99480484153 RUA 

DAS BEGONIAS - QD 06, LT 16 LÍRIOS DO CAMPO 64999940645 ou 

6799450909

333 MAYRA ALBUQUERQUE CARDOSO OUTROS 06842985110 RUA DOS 

CEDROS , 2819 - N RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS 996783320

334 MAYSA DOS SANTOS ATENDENTE DE LANCHONETE E 
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RESTAURANTE 03651758117 RUA DAS CASTANHEIRAS , 1067 - W 

CENTRO 65999465433 ou 6292570794

335 MOISÉS ELIEL CARDOSO DOS SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 06170206128 RUA DAS GAMELEIRAS - 

Q 19 L 23 FLOR DO PEQUI I 6596755357

336 MONICA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 04638083129 RUA 

DOS JAMBOS , 883 - W CENTRO 65999704452 ou 98048478

337 MONYK MARQUES VITAL DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM E 

ASSEMELHADOS (EXCETO ENFERMEIRO) 02210446120 RUA DAS 

MANGUEIRAS , 1104 - N BELA VISTA 92745475

338 N

 339 NARA CRISTINA MACIEL FERST DONA DE CASA 79995187949 RUA 

DAS MANGUEIRAS , 984 - W JARDIM DAS ORQUÍDEAS 6533082966

340 NARCISIO DOS SANTOS FILHO OUTROS 11621784428 RUA DAS 

ACEROLAS , 1919 - W JARDIM IMPERIAL 65999745341 ou 91705043

341 NATHALIA CAROLLO PEROSA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO 

E ASSEMELHADOS 04841971181 RUA DAS SUCUPIRAS, 478 - N JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS 65996785264

342 NAYANE ANDRESSA DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 03827667178 RUA DAS CANELAS - QD I 

LT 07 BEIJA FLOR 6596467396

343 NAYARA NUNES DE OLIVEIRA OUTROS 04971113142 RUA DOS 

AGUAPES , 854 - W RESIDENCIAL BURITIS 65996823419

344 NEILSON NAZARO MARTINS TORNEIRO MECÂNICO 53160185168 

RUA DAS COPAIBAS , 324 - N INDUSTRIAL NORTE 65996351458 ou 

33082379

345 NEIVA TEREZINHA CAMARA DONA DE CASA 77309286049 RUA DOS 

BURITIS , 425 - N JARDIM II 65996052066

346 NELCI BRUM DOS SANTOS DONA DE CASA 84143789191 AV DAS 

SIRIEMAS , 679 - W ALTO DA COLINA 65999440514

347 NELIS MARTINS TELES DONA DE CASA 27516946168 RUA PAU 

BRASIL , 1320 - N RESIDENCIAL FLAMBOYANT 6596693586

348 O

 349 OSANA DE SOUSA ROCHA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 05492518127 RUA DAS NOGUEIRAS , 3064 - N 

RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS 96502686

350 P

 351 PAMELA MARIA PIRES ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 06130506147 RUA DAS MANGUEIRAS , 1113 - W BELA 

VISTA 6696423037

352 PAULO FERNANDO ALMEIDA DE ARAUJO ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 03758450110 RUA DAS CATUABAS, 

2075 - W BEIJA FLOR 65999976399

353 PATRICIA DOS SANTOS SILVA OUTROS 00503848131 RUA 

ESTRADA P5 - W EDELMIRA QUERUBIM MACHETE 6599764742

354 PATRICIA GOIS PEREIRA TRABALHADOR DOS SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, DE CAIXA E ASSEMELHADOS 05138894340 RUA DAS 

CASTANHEIRAS , 693 - W CENTRO 981422607

355 PATRICIA MARIA DA SILVA TRABALHADOR DE FABRICAÇÃO E 

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 10948078421 RUA 2 , 2341 - 

W, QD.14, LT. 6 RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE II 999509892

356 PATRICIA TIBOLLA LEAL DONA DE CASA 02827772108 AV DAS 

ARARAS , 674 - W CENTRO 65996391951

357 R

 358 REGINA ELISA DA SILVA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

61613100159 RUA DAS VIOLETAS , 2075 - W BEIJA FLOR 65999444088

359 REGINA MARIA DA SILVA SACERDOTE OU MEMBRO DE ORDEM OU 

SEITA RELIGIOSA 82928967168 RUA DOS JATOBAS , 48 - N JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS 6599721339

360 REGINA RAMALHO MACEDO DONA DE CASA 60830751220 RUA 

DAS IMBURANAS - Q 28 L 21 FLOR DO PEQUI I 65999824792 ou 

6599087321

361 RENAN CAMPOS COSTA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 05963986117 RUA DOS LOUROS , 616 - W JARDIM 

PRIMAVERA II 6599877271 ou 6596644309

362 RENAN LEMES RIBEIRO EMBALADOR, EMPACOTADOR E 

ASSEMELHADOS 06180707103 AV DAS ARAPONGAS , 1104 - W BELA 

VISTA 65999402648

363 RENATA FERNANDES BATISTA AGRÔNOMO 03790328138 RUA DAS 

MANGABEIRAS , 1984 - W JARDIM EUROPA 66996622499 ou 6696131974

364 ROBERTO NEIVA DE FIGUEIREDO MÉDICO 74364669768 AV DAS 

EMAS , 815 - N JARDIM DAS ORQUÍDEAS 6533082128 ou 659985573

365 ROBERTO TAVEIRA PSICÓLOGO 34581456134 AV DAS 

ANDORINHAS , 372 - W CENTRO 65999172545

366 RODOLFO TRISTÃO DA SILVA OPERADOR DE IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL 09748608913 

RUA DAS CASTANHEIRAS , 255 - W NOSSA SENHORA APARECIDA 

6596454676 ou 6599690026

367 ROMÁRIO MOTA DE SOUSA OUTROS 01935436210 RUA DAS 

BROMELIAS , 1962 - W BEIJA FLOR 65998162167

368 RONY NOBRES DA SILVA GARÇOM 03643961138 RUA DOS 

JACARANDAS , 1161 - W RESIDENCIAL PARAÍSO 65996207984 ou 

6599551686

369 RONY RAIMUNDO ADMINISTRADOR 91250544149 RUA DOS BURITIS , 

563 - N JARDIM II 65999476030

370 ROSA AMELIA DUARTE CABELEIREIRO E BARBEIRO 84623853187 

RUA DAS PALMEIRAS , 548 - N JARDIM II 65996173105

371 ROSELI CLARO PELEGRINO SACERDOTE OU MEMBRO DE ORDEM OU 

SEITA RELIGIOSA 00705792960 RUA DOS JATOBAS , 48 - N JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS 996267155

372 ROSELI VIERA DA ROCHA TRABALHADOR DE FABRICAÇÃO E 

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 03213674133 RUA DOS 

CACTOS - Q 02 L 25 LÍRIOS DO CAMPO 65996249322 ou 6599212366

373 ROSELIA ALVES PEREIRA CABELEIREIRO E BARBEIRO 99083914100 

RUA DOS FLAMBOYANTS , 1083 - N CENTRO 65996040107

374 ROSEMEIRE SILVA ADVOGADO 30657416878 RUA DAS 

HORTENCIAS , 1622 - W BELA VISTA 6593270391

375 ROSENDO ADRIANO COSTA SILVA OUTROS 60260145351 RUA DAS 

OLIVEIRAS , 201 - N INDUSTRIAL NORTE 65996311735

376 ROZANIL DA SILVA DE ARAÚJO DONA DE CASA 00019967110 RUA 

DAS ALAMANDRAS , 1836 - W RESIDENCIAL DOS IPES 99624121 ou 

6599757949

377 ROZECLEIA LADEIA DE OLIVEIRA DONA DE CASA 05246752100 

AVENIDA DAS ARAPONGAS , 820 - N JARDIM DAS ORQUÍDEAS 

65996271015 ou 99983193

378 RUDINEI LEANDRO ROSA OUTROS 00567111903 RUA DOS 

FLAMBOYANTS , 3014 - N RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS 65996314666

379 RUDNEI DE OLIVEIRA MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 02469396131 

RUA DOS CEDROS , 374 - N CENTRO 66996048683

380 RUHAMA DALL' AGNOL TRABALHADOR DOS SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, DE CAIXA E ASSEMELHADOS 04481235179 RUA DOS 

CEDROS , 943 - W CENTRO 65996153070

381 S

 382 SABRINA SILVESTRINI OUTROS 03093127017 RUA DOS CEDROS , 

189 - W CENTRO 65996675247 ou 96167589

383 SADAM CRISANTE DE LIMA OUTROS 05278033320 RUA 02 , 2380 - 

W, Q 11 L 13 RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE II 65981333221

384 SARA CAROLINE ARAUJO DE ALMEIDA BIOMÉDICO 05444840103 

AVENIDA MUTUM - SN APTO 101 CENTRO 65999135821 ou 6599135821

385 SELMA PEREIRA MACEDO PEDAGOGO 76250695249 AV DAS 

AROEIRAS - S/N COMUNIDADE RANCHÃO 66999279710

386 SERGIO JOSE MACHADO DE QUEIROZ OUTROS 21944521844 RUA 

DOS FLAMBOYANTS , 393 - N CENTRO 6533081597 ou 999849329

387 SERGIO LUIZ DE ALMEIDA EMPRESÁRIO 02670318150 RUA DAS 

GUARIROBAS - LT 10 QD 12 LÍRIOS DO CAMPO 6599661738 ou 

6598166275

388 SERGIO MOREIRA NEIVA COZINHEIRO 05251886578 AV DAS EMAS , 

371 - N CENTRO 11970442776

389 SEVERINO FERREIRA SOBRAL SUPERVISOR, INSPETOR E AGENTE 

DE COMPRAS E VENDAS 08374972483 RUA DAS MANGUEIRAS , 674 - W 

BELA VISTA 65999838338

390 SUELI SANTOS FEITOZA DONA DE CASA 01572472448 RUA DOS 

PALMITOS , 2481 - W JARDIM PRIMAVERA 65992932693

391 T

 392 TACIANA GOMES DA SILVA FERREIRA DONA DE CASA 

10491418493 RUA DAS CASTANHEIRAS , 414 - W CENTRO 65999330471 

ou 88117266

393 TÁIMON DIEGO SEMLER ENGENHEIRO 08583163901 AV DAS EMAS , 

1581 - N APTO 104 CENTRO 6696886628

394 TAINA DOMINGOS DE MELO GASPARELO FONOAUDIÓLOGO 

84895535215 AVENIDA DOS CANARIOS , 61 - W CENTRO 12996288242 

ou 84530689

395 TALITA COSTA SCHNEIDER CABRAL FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 04445512559 RUA DOS LIRIOS , 1362 - N, APTO 102 
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JARDIM DAS ORQUÍDEAS 77999744343

396 TALLES FONSECA DE CARVALHO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

70645701149 AV DOS UIRAPURUS , 634 - N, APTO 4 CENTRO 

65999156442 ou 96334105

397 TATIANA PINHEIRO SILVA TRABALHADOR RURAL 03727512377 

RUA DOS PALMITOS , 2457 - W JARDIM PRIMAVERA 96098534

398 TATIANE DA COSTA OUTROS 01522874186 RUA DOS GIRASSOIS , 

904 - W CENTRO 65996000115

399 TATIANE DA SILVA DEZOLZI DONA DE CASA 01893989143 RUA 

DAS SIBIPIRUNAS , 665 - W PARQUE DO SOL 65996086332

400 TATIANE DE MORAES PEREIRA OUTROS 04304189140 RUA DAS 

IMBURANAS , 2621 - W ARARA AZUL 65996454503

401 TATIELE CRUZ VIEIRA AIRES DONA DE CASA 02567107169 AV DAS 

GARÇAS , 1401 - N JARDIM DAS ORQUÍDEAS 65999170561

402 V

 403 VALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS DONA DE CASA 70873674120 

AV MUTUM , 302 - N CENTRO 65999682077

404 VALDIRENE TERESINHA WELTER OUTROS 01754781985 RUA DOS 

LÍRIOS , 1581 - N JARDIM DAS ORQUÍDEAS 66996741465

405 VALERIA MARIA DA SILVA OUTROS 06757581493 RUA DOS 

FLAMBOYANTS , 434 - W CENTRO 65993001824

406 VALTEMIR VIEIRA DA SILVA OUTROS 01319470106 AV DAS 

GARÇAS , 646 - N JARDIM II 6599924615

407 VITOR AUGUSTO GUSMAN AMARAL COMERCIANTE 43380751987 

AV DAS ARARAS , 1388 - W ALTO DA COLINA I 65999840816

408 VITORIA CRISTINA RODRIGUES ALVES ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 03839951160 RUA DAS MANGUBAS , 

530 - W PARQUE DO SOL 6599125807

409 VITORIA MARIA DA COSTA RODRIGUES ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 04253103103 RUA DOS PALMITOS , 

2238 - W PARQUE DO SOL 996422811

410 VITORIA SILVA DE CARVALHO OUTROS 06388021131 AV DAS 

ARARAS , 834 - N CENTRO 65992166880

411 W

 412 WÁGNER COSTA LIMA MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE 

DE CARGA 02903087121 AV DAS GARÇAS , 494 - N JARDIM II 

66996649770

413 WAGNER DE LIMA FONTOURA AGRÔNOMO 99793970120 RUA DOS 

JATOBAS , 864 - N JARDIM DAS ORQUÍDEAS 65996694810

414 WALDEMIR LEANDRO DA SILVA OUTROS 02233518497 RUA 02 , 

2371 - W RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE II 65993381902 ou 981422794

415 WELLINGTON LUIZ DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR 02316197159 RUA 

DAS BROMELIAS , 1415 - W RESIDENCIAL DOS IPES 65992931396

416 WÉRINTON MÁRCIO SILVA DE OLIVEIRA FUNILEIRO 04626107133 

RUA DAS 7 COPAS 2188W , 2188 - W JARDIM IMPERIAL 6596869226 ou 

6598081689

417 WILSON CORREIA DA SILVA OUTROS 07165705481 RUA DOS 

PALMITOS , 2481 - W JARDIM PRIMAVERA 6596858930

418 WIRAINY MARQUES DA SILVA DESBESSEL DONA DE CASA 

06170932104 RUA DOS JAMBOS , 460 - N CENTRO 65996814600

419 Y

 420 YARA FERNANDA SILVA CAMPOS ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 06712455111 RUA DOS GRAVATÁS - 

QD. 11, LT. 23 EDELMIRA QUERUBIM MACHETE 6596167713

421 YASMIM DE FREITAS BERGER OUTROS 04257247193 RUA DAS 

ARAUCÁRIAS , 495 - N JARDIM II 66999710933

422 YASMIM FERNANDA CAMARGO S. P. GONÇALVES ESTUDANTE, 

BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 4225518132 AVENIDA DAS 

GARÇAS , 466 - N JARDIM II 65996893318

 Eu, Joemir Boabaid de Brito, Analista Judiciário, que o digitei.

Nova Mutum - MT, 09 de novembro de 2018.

Joemir Boabaid de Brito

Gestor Judiciário

Autorizado art. 1.686/CNGC

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES:

Rua das Helicônias, 444-N Jd. das Orquídeas

 Bairro: Jardim das Orquídeas

Cidade: Nova Mutum-MT Cep:78450000

Fone: (65) 3308-3434.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120113 Nr: 3706-17.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Campos da Silva, Peterson Rios Pereira, 

Bruno da Silva Albuquerque Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183, Nevio Pegoraro - OAB:MT 6.904

 Assim, designo o dia 28 de novembro de 2018, às 13h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento. Intimem-se os 

acusados e as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a 

comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.Oficie-se a direção da Cadeia 

Pública local, requisitando a presença dos réus.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 87823 Nr: 157-53.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Graces Santana ou Amarildo de 

Assis Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Assim, tendo em vista a morte do recuperando, DECLARO EXTINTA A 

PRETENSÃO EXECUTÓRIA do Estado em seu desfavor, com fulcro no 

artigo 107, inciso I, do Código Penal.P. R. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Após o transito em julgado, arquivem-se os presentes 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116134 Nr: 6213-25.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Cleiton de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, Roberson 

Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Trata-se de processo de execução penal em trâmite contra Wellington 

Cleiton de Araujo Silva, condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão, 

em regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela 

prática de crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

À fl. 329 aportou-se aos autos certidão atestando óbito do recuperando, 

ocorrido em 25/03/2018, vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

Conforme se observa pela certidão de óbito aportada à fl. 49, o 

recuperando faleceu em 25/03/2018.

Ora, a morte do autor ou partícipe do fato punível é causa extintiva da 

punibilidade, conforme previsão do art. 107, inciso I, do Código Penal, face 

ao preceito mors omnia solvit, já que, esta, definida cientificamente como a 

cessação definitiva de todas as funções de um organismo vivo, põe 

término à existência da pessoa natural.

 Neste sentido, a responsabilidade penal é de natureza exclusivamente 

pessoal e o desaparecimento físico do réu faz também desaparecer a 

punibilidade, que não pode ser estendida aos seus familiares ou 

dependentes, em face do princípio da personalidade da pena, assegurado 

pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XLV).

Assim, tendo em vista a morte do recuperando, DECLARO EXTINTA A 

PRETENSÃO EXECUTÓRIA do Estado em seu desfavor, com fulcro no 

artigo 107, inciso I, do Código Penal.

P. R. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após o transito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86652 Nr: 2902-54.2015.811.0086
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Airton Ribeiro da Silva, imputando-lhe a 

prática do crime descrito no artigo 129, §9º e artigo 147, ambos do Código 

Penal, sob os efeitos do artigo 05 e artigo 07 da Lei n.º 11.340/2006, na 

forma do artigo 71 do Código Penal.

À fl. 177/192, aportou aos autos o laudo pericial que confirma o óbito do 

réu Airton Ribeiro da Silva, ocorrido em 23/02/2017.

Em manifestação de fl. 176, o Ministério Público postulou pela decretação 

da extinção da punibilidade em razão da morte do agente.

É o relatório. Decido.

Conforme se observa pelo laudo pericial, o réu faleceu no dia 23/02/2017.

Ora, a morte do autor ou partícipe do fato punível é causa extintiva da 

punibilidade, conforme previsão do art. 107, inciso I, do Código Penal, face 

ao preceito mors omnia solvit, já que, esta, definida cientificamente como 

cessação definitiva de todas as funções de um organismo vivo, põe 

término à existência da pessoa natural.

Neste sentido, a responsabilidade penal é de natureza exclusivamente 

pessoal e o desaparecimento físico do réu faz também desaparecer a 

punibilidade, que não pode ser estendida aos seus familiares ou 

dependentes, em face do princípio da pessoalidade da pena, assegurado 

pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XLV).

Assim, tendo em vista a morte do réu Airton Ribeiro da Silva, DECLARO 

EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, com fulcro no artigo 107, inciso I, do 

Código Penal.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Publique. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000579-82.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERNANDES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000579-82.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ROSILENE FERNANDES DE FREITAS RÉU: INSS Vistos. 

Analisados os autos, verifico que a parte autora deverá sanar as 

irregularidades abaixo elencadas: - no que tange a ação previdenciária 

para concessão de pensão por morte, necessária se faz a juntada da 

certidão de óbito do “de cujus”; - juntar aos autos comprovante de 

endereço recente (com no máximo 3 meses de emissão) da autora e/ou 

“de cujus” ; - quanto à qualidade de dependente, a autora declarou ser 

convivente do "de cujus". Tal situação jurídica demanda declaração 

judicial, a qual somente se torna viável mediante requerimento da parte 

interessada. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO 

POR MORTE DE COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. QUALIDADE 

DEDEPENDENTE NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE BENEFICÍARIA 

RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. REIVINDICAÇÃO DA PENSÃO. 

1. Para a obtenção do benefício de pensão por morte deve a parte 

interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação 

previdenciária vigente à data do óbito, consoante iterativa jurisprudência 

dos Tribunais Superiores e desta Corte. 2. Não comprovada a 

permanência da união estável, ao tempo do óbito do falecido, não faz a 

autora jus, portanto, à pensão por morte já titularizada por outra 

dependente (ex-cônjuge), conforme reconhecido administrativamente pelo 

INSS. (TRF-4-AC: 50359308520144047200 SC, Relator: DES. CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 19/09/2018, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). Por fim, após detida análise dos autos, 

verificou-se a existência de alguns documentos colacionados (fls. 10/14), 

dos quais não restou demonstrada nenhuma relação com a presente 

demanda. Desta feita, nos termos do art. 319, inciso II c.c 321 do Novo 

Código de Processo Civil, determino a intimação da parte autora para que 

emende a petição inicial, a fim de providenciar o acima exposto. Quanto ao 

pedido formulado pela parte autora, entendo que a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária depende da comprovação da 

insuficiência de recursos, uma vez que não há nos autos elementos que 

evidenciam os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 

Ademais o enunciado 116 do FONAJE assim dispõe: ENUNCIADO 116 – O 

Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP). 

Assim, antes de apreciar o pedido, determino a intimação da parte 

recorrente para juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a 

insuficiência alegada, tais como: - cópias das últimas declarações de 

imposto de renda; - certidões negativas de propriedade de bem imóvel; - 

holerites ou recibo de pagamento de subsídios; - extratos atualizados das 

contas bancárias de sua titularidade. Concedo à parte o prazo de 15 

(quinze) dias para cumprir as diligências determinadas, ficando advertido 

que o descumprimento acarretará no indeferimento da petição inicial. Às 

providências. Intime-se. Nova Xavantina/MT, 5 de novembro de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000672-45.2018.8.11.0012

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:

REGINA NADIR DE TOLEDO CURTI (RÉU)

ORLANDO RICARDO CURTI (RÉU)

ANGELICA MARIA TONIN (RÉU)

VALDECIR VALENTIN CURTI (RÉU)

DEVAIR EUGENIO CURTI (RÉU)

FATIMA REGINA ZEILI CURTI (RÉU)

OSMAIR APARECIDO CURTI (RÉU)

 

em anexo

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78977 Nr: 1260-40.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA MARIA XAVIER ME, ANTONIA MARIA 

XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça no prazo de 15(quinze) dias, para intimação do 

executado da penhora on-line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89066 Nr: 2096-76.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL SICRED 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECI DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607
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 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.

Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas

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.: 93091 Nr: 4364-06.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCNSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3873 Nr: 1838-57.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. CARMO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos Souza 

- OAB:, SANDRA MARA CONTES LOPES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 15006 Nr: 1318-29.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. K. AUTO SOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22141 Nr: 618-82.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO JOSÉ LEMOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR JOSÉ BATISTA 

PINHEIRO - OAB:77.475-SP, LUCAS ALVES LEMOS SILVA - 

OAB:360328-SP

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a certidão de fl.257, em 

10 (dez)dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37534 Nr: 1093-96.2011.811.0012

 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: HELIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22133 Nr: 635-21.2007.811.0012

 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: SELMA BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOZO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Vistos.

Tendo em vista a juntada do prévio requerimento administrativo indeferido, 

intime-se a autarquia ré, com envio dos autos, para contestação.

Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60310 Nr: 1384-62.2012.811.0012

 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: MARCIO CARLOS PEREIRA, LAIS PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls. 37/38: intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65498 Nr: 879-03.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDJS, RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Em estrita observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, abra-se 

vista dos autos à parte autora, a fim de se manifestar sobre eventual 

incompetência deste juízo, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64006 Nr: 2748-35.2013.811.0012

 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: JOÃO GABRIEL PEREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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.: 63384 Nr: 2093-63.2013.811.0012

 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: LUCINEIDE LUZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BATISTA DE SOUZA - 

OAB:21442/MT

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de fls. 127/128.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme acordado, ou, no silêncio 

das partes, conforme a lei.

 Expeça-se ofício aos órgãos de proteção de crédito, a fim que se sejam 

excluídas eventuais restrições.

 Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66645 Nr: 1747-78.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR RAMOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66654 Nr: 1756-40.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA RAIMUNDA SILVA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37833 Nr: 1392-73.2011.811.0012

 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: DAIANE PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:3924/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a certidão de fl. 227, 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35704 Nr: 1777-55.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERCINO RODRIGUES DA SILVA, 

JOVERCINO RODRIGUES DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 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.: 38487 Nr: 2031-91.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. PALMEIRA SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 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
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 17910 Nr: 508-20.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à petição de 

juntada à fl. 93, no prazo de 10 (dez) dias.

Às provudências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39492 Nr: 326-24.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE PEDROSA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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.: 67210 Nr: 2215-42.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA NASCIMENTO BARBOSA, AGENOR 

DA CRUZ OLIVEIRA, PORTAL DO ARAGUAIA COM ATAC DE PROD 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - INDEFIRO o pedido de fl. 84, visto que o endereço apresentado é o 

mesmo informado em fls. 76 e 82.

II – Intime-se a parte exequente para, que no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que for de direito, sob pena de suspensão.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66051 Nr: 1290-46.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR CARDOSO DE PAULA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANY MARY ARRUDA DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à resposta do 

Ofício juntado às fl. 77, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63669 Nr: 2394-10.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 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.: 60311 Nr: 1385-47.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZENIA GONÇALVES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pedido de suspensão, contido no acordo formulado entre as 

partes, intime-se a parte exequente para manifestar sobre o cumprimento 

do acordo entabulado, tendo em vista o decurso do prazo para pagamento 

da divida, conforme requerido à fl. 152.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010018-32.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010018-32.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: LARISSA ALVES MOREIRA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE SENTENÇA I- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES. 

Dispensado relatório, a teor do disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com 

Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Larissa Alves Moreira em 

face da Energisa S/A. Em análise aos autos, verifica-se que a parte 

reclamada realizou o depósito dos valores devidos (Id. 15802032). Ainda, 

a parte autora concordou com os valores depositados (Id. 16272793) e 

pugnou pela expedição de alvará judicial para levantamento dos valores 

vinculados aos autos, informando os dados bancários: Titular: Larissa 

Alves Moreira, CPF: 026.323.441-07, conta-corrente nº 15.781-3, agência 

1322-6, Banco do Brasil. Vieram-me os autos conclusos. II – MOTIVAÇAO. 

Observa-se, conforme acima mencionado, que não pairam dúvidas quanto 

ao pagamento e satisfação do direito da requerente, visto que os valores 

já se encontram depositados. Neste diapasão, visto que a dívida foi 

plenamente satisfeita pelo requerido, como consectário lógico a tal fato, 

momento se faz para extinção do presente processo frente à satisfação 

do débito. III – DISPOSITIVO. Posto isso, opino, pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução de mérito, a teor do disposto no art.924, II, do 

CPC. Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores; em 

seguida, expeça-se o competente alvará de levantamento, através do 
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SISTEMA SISCONDJ. Certificado o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Darlan da Matta Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 07 de novembro de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-97.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AIDA GOMES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (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 NOVA XAVANTINA Processo: 

8010143-97.2017.8.11.0012. REQUERENTE: AIDA GOMES BATISTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA I- RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES. Dispensado relatório, a teor do disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

por Aida Gomes Batista em face da Vivo S/A. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte reclamada realizou o depósito dos valores devidos 

(Id.15580267). Ainda, a parte autora concordou com os valores 

depositados (Id. 15725549) e pugnou pela expedição de alvará judicial 

para levantamento dos valores vinculados aos autos, informando os 

dados bancários: Titular: Larissa Alves Moreira, CPF: 026.323.441-07, 

conta-corrente nº 15781-3, agência 1322-6, Banco do Brasil. Vieram-me 

os autos conclusos. II – MOTIVAÇÃO. Observa-se, conforme acima 

mencionado, que não pairam dúvidas quanto ao pagamento e satisfação 

do direito da requerente, visto que os valores já se encontram 

depositados. Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita 

pelo requerido, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção do presente processo frente à satisfação do débito. III – 

DISPOSITIVO. Posto isso, opino, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

resolução de mérito, a teor do disposto no art.924, II, do NCPC. Oficie-se 

ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

fim de que seja realizada a vinculação dos valores; em seguida, 

expeça-se o competente alvará de levantamento, através do SISTEMA 

SISCONDJ; devendo o beneficiado possuir poderes/autorização para o 

levantamento dos valores. Certificado o trânsito em julgado e observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Darlan da Matta Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 07 de novembro de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-74.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CAVALCANTE BARROS (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))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 13/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 12 de novembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-74.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CAVALCANTE BARROS (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))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 13/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 12 de novembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-81.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO (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))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 13/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 12 de novembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-81.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO (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))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 13/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 12 de novembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-96.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 13/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 12 de novembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-96.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO (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))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 13/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 12 de novembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-66.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 13/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 12 de novembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-66.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 13/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 12 de novembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-51.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 13/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 12 de novembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-58.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZIMAR JOSE DA SILVA CARDOSO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 13/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 12 de novembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000512-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (REQUERIDO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (REQUERIDO)

RODRIGO TREVISAN (REQUERIDO)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte Autora para 

tomar ciência da certidão acerca do Laudo de Avaliação realizado pelo 

Oficial Atanázio de Souza Maia Neto.ZÉLIA ALVES BISPO DA 

SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000608-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 499 de 763



Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, cujo termo inicial será 

a data da audiência de conciliação/mediação.ZÉLIA ALVES BISPO DA 

SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000543-41.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CHAVES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUEDSON DE MORAES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA-MT Av. XV de Novembro, nº 

118, Bairro: Centro, Cidade: Paranatinga-MT, CEP: 78.870-000 Tel: 

(66)3573-1003/ (66)3573-1506 JUSTIÇA GRATUITA MANDADO DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO 

NÚMERO DO PROCESSO: 1000543-41.2018.8.11.0044 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.654,00 (vinte mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais). 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)-> OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER (10671) REQUERIDO: GUEDSON DE MORAES - CPF: 

664.486.461-91. REQUERENTE: MARIA CHAVES VIANA - CPF: 

009.926.891-47 Endereço para INTIMAÇÃO: Rua Bahia, s/n°, Bairro 

Centro, na cidade de Gaúcha do Norte-MT, CEP: 78875-000. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para 

comparecer (em) à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada 

conforme dados abaixo, no CEJUSC, sito o endereço acima indicado, 

acompanhada (s) de advogado (s) habilitado (s). AUDIÊNCIA DESIGNADA: 

Tipo: Conciliação Sala: SALA 01 - CONCILIAÇÃO - CEJUSC Data: 

20/02/2018 Hora:  14:30 ,  no endereço ac ima indicado. 

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos, etc.Defiro o pedido de Justiça Gratuita.Nos 

moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de 

Processo Civil.Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhados de seus respectivos 

advogados.A intimação das partes deverá ser pessoal.Ao ser citado, o 

réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar é de 15 dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 

dias.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 13 de agosto de 2018.Jorge Hassib 

Ibrahim.Juiz de Direito.” DESPACHO/DECISÃO:“Vistos, etc.Indefiro o pedido 

que consta no ID. 14899125, uma vez que não há nestes autos qualquer 

tentativa de mediação.Considerando que consta diligência de citação, 

redesigne-se data e cite-se e intime-se a parte requerida. 

Cite-se.Intimem-se.Cumpra-se.Paranatinga-MT, 17 de outubro de 

2018.Eviner Valério.Juiz de Direito em Substituição Legal.” 

ADVERTÊNCIAS: 1. As partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC/2015). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC/2015). 3. Sendo a composição infrutífera, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, 

CPC/2015). 4. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, CPC/2015). 5. A defesa deverá manifestar-se precisamente 

sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC/2015).6. Caso o 

Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por 

petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da 

data de audiência, sob pena de preclusão. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a,s) 

e portando documentos pessoais. Paranatinga, 12 de novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000649-03.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA-MT Av. XV de Novembro, nº 

118, Bairro: Centro, Cidade: Paranatinga-MT, CEP: 78.870-000 Tel: 

(66)3573-1003/ (66)3573-1506 JUSTIÇA GRATUITA MANDADO DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO JORGE HASSIB 

IBRAHIM NÚMERO DO PROCESSO: 1000649-03.2018.8.11.0044 VALOR 

DA CAUSA: R$ 57.262,79 ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) REQUERIDO(A): Nome: CONSTRUTORA 

ALFER LTDA - EPP Endereço: Rua São Paulo, 590, Setor Industrial, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 REQUERENTE: Nome: 

MUNICÍPIO DE GAUCHA DO NORTE Endereço: Rua Pará,esquina com Rua 

Brasilia, 299, Centro, GAÚCHA DO NORTE - MT - CEP: 78875-000 

Representado pelo Prefeito Municipal, SR. VOLNEY RODRIGUES 

GOULART, Rua Brasília, S/N, Bairro Centro, Município de Gaúcha do Norte 

-MT, CEP: 78.875-000. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer (em) à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada conforme dados abaixo, no CEJUSC, 

sito o endereço acima indicado, acompanhada (s) de advogado (s) 

habilitado (s). AUDIÊNCIA DESIGNADA: Tipo: Conciliação Sala: SALA 01 - 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Data: 20/02/2019 Hora: 15:00 , no endereço 

acima indicado. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos, etc.Nos moldes do art. 334 

e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Cite-se 

o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A intimação das partes 

deverá ser pessoal.Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o 

prazo para contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para apresentação 

de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à 

parte autora para deliberação em 10 dias.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 16 

de agosto de 2018.Jorge Hassib Ibrahim.Juiz de Direito” ADVERTÊNCIAS: 

1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC/2015). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC/2015). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC/2015). 4. Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 
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verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, 

CPC/2015). 5. A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC/2015).6. Caso o 

Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por 

petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da 

data de audiência, sob pena de preclusão. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a,s) 

e portando documentos pessoais. Paranatinga, 12 de novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000614-43.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MOREIRA DO CARMO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal.ZÉLIA 

ALVES BISPO DA SILVA - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000543-41.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CHAVES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUEDSON DE MORAES (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte autora para, 

tomar ciência da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada 

conforme dados abaixo, no CEJUSC,Data: 20/02/2019 as 14h:30m.ZÉLIA 

ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000448-11.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY CHAVES DAVID (AUTOR(A))

GETULIO BARBOSA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte autora para tomar ciência da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 12/12/2018 as 

13:00h.ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 72731 Nr: 2686-88.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Traudi Probst de Lima - ME, Traudi Probst de 

Lima, Sérgio Probst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 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 05 (cinco) dias, para providenciar a complementação da 

diligência informadas às fls. 62, no valor de R$ 1.152,00 (um mil, cento e 

cinquenta e dois reais), certifico ainda que deste valor já esta abatido o 

valor das guias de fls. 64/65.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 81953 Nr: 3288-45.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT, Thelma Aparecida Garcia Guimarães 

- OAB:3402-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

n° 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré para 

apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 62990 Nr: 1865-21.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto de Jesus Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelúcio Lima Melo - 

OAB:25365/GO, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte ré para que apresente memoriais, no 

prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 10390 Nr: 1095-48.2003.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Cesar C. Silva - 

OAB:19199

 Código: 10390

 DESPACHO

VISTO,

Considerando que o réu não foi localizado para citação pessoal em seu 

endereço após ter sido posto em liberdade por Habeas Corpus, 

DETERMINO a intimação do patrono constituído pelo réu para que informe o 

seu atual paradeiro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e após dê-se vistas ao Ministério Público 

para manifestar-se acerca de eventual decretação de prisão preventiva 

ante o descumprimento das condições cautelares impostas pelo Habeas 

Corpus.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83277 Nr: 3896-43.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avanildo Batista Filho, Dalci Teresinha Schaefer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avanildo Batista Dias, Abadia Aparecida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:, Welton 

Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - OAB:, Carine 
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Minuzi - OAB:14.631/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54102 Nr: 232-09.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Tereza de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55745 Nr: 1555-49.2014.811.0044

 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: Ana Paula Garcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57544 Nr: 2796-58.2014.811.0044

 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: Cleide de Sousa Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78396 Nr: 1464-51.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Auxiliadora de Souza Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78398 Nr: 1466-21.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozania Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80615 Nr: 2531-51.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Lessim Simoes Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80628 Nr: 2544-50.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Gonçalves da Silva Feltrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80788 Nr: 2644-05.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Maria Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80976 Nr: 2744-57.2017.811.0044
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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: Eva Auxiliadora de Sousa Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81192 Nr: 2840-72.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Aparecida Ferreira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83201 Nr: 3856-61.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83230 Nr: 3879-07.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multi Marcas e Acessórios, Deides Mendonça Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Calçados Kerolyn Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSETO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 118.908, LUCIANO GRIZZO - OAB:OAB/SP 137.667

 CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que os advogados da parte requerida não 

estavam devidamente cadastrados nos autos, pendência que foi resolvida 

nesta data.

Assim, serve a presente para intimá-los acerca da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83709 Nr: 4093-95.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo Peni`ru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83712 Nr: 4096-50.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliano Rumori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83715 Nr: 4099-05.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izanoel Cezar Ubuhu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83742 Nr: 4122-48.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo Peni`ru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83828 Nr: 4157-08.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romario Rsirobowe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83835 Nr: 4164-97.2017.811.0044
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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: Milton Tserewaiho Werehite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84058 Nr: 4273-14.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlene Ovídio Teske

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84620 Nr: 4512-18.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Tsipetsewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84622 Nr: 4514-85.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliadina Pedzadarutuo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72344 Nr: 2566-45.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Paulino Filisbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurilio Faria Costa, Cícero de Faria Costa, 

Roberto Faria Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE MAROSTICA DE 

OLIVEIRA - OAB:11962, José Paulo Dias da Silva - OAB:25442/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETO THEODORO - 

OAB:11675, Lucia Rossetto Theodoro - OAB:11675-B/MT, Marcelo 

Antonio Theodoro - OAB:11672-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos para intimar 

a parte requerente a se manifestar acerca do pedido de prova 

emprestada, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 55789 Nr: 1592-76.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Passos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado JOSÉ 

PASSOS JUNIOR, como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c 

artigo 226, inciso II, c/c 61, II, “f” e “h”, c/c 71, todos do Código Penal 

Brasileiro, com as implicações da Lei 8.072/90, por se tratar de crime 

hediondo, razão pela qual passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em 

estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal.Em 

consonância ao princípio constitucional da individualização da pena, bem 

como analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do 

Código Penal, e em observância ao disposto no art. 217-A, do Código 

Penal, com as implicações da Lei 8.072/90 e na Lei 11.340/06, verifico que 

o réu JOSÉ PASSOS JUNIOR praticou fato reprovável e com consciência 

de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual 

deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; (...) já que o fato 

do delito ser cometido em face de criança já fora devidamente valorado 

pelo legislador ao prever a fisionomia típica prevista no art. 217-A do CP, 

sendo inviável o agravamento da pena neste quadrante, sob pena da 

dupla incidência caracterizar o malsinado bis in idem. Na sequência, 

constato a incidência da causa de aumento do artigo 226, II do Código 

Penal, por ser padrasto da criança, uma vez que conviveu com a genitora 

da vítima por mais de 02 (dois) anos, fato que favoreceu ao denunciado 

cometimento do crime, pelo qual aumento a pena pela metade, passando a 

dosá-la em 14 (catorze) anos de reclusão.Por derradeiro, em sendo 

aplicável ao caso a regra estatuída pelo artigo 71, do Código Penal, frente 

a existência da continuidade delitiva, aplico a pena do crime mais grave, 

vez que diversos, aumentada no patamar de 1/5, pelo que a torno 

definitiva em 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão. (... ) Tendo 

c u m p r i d o ,  a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  c o m  a s  b a i x a s 

necessárias.Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.Dra. Ana Cristina 

Silva Mendes Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66372 Nr: 173-50.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimadoo advogado da parte autora para informar 

se houve o cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52291 Nr: 1493-43.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Emerson Stipp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 86281 Nr: 571-26.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neivo Spigosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva Rodrigues dos Santos, Espolio 

de Arnaldo Rodrigues dos Santos, Tiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Janice Terezinha Andrade da Silva - 

OAB:18192-A/MT, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:18192/A, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51573 Nr: 779-83.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicoletti Industria Textil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomeko Suzuki - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Estigaribia - 

OAB:159.077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24028 Nr: 65-65.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Lima, Edemilson Leite de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar a cópia atualizada da matrícula do imóvel indicado à penhora, 

conforme fls. 129/129, vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 357 Nr: 668-95.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Artur Pohl, Lucas Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6351/MT, Fernando Torbay Gorayeb - OAB:7361/MT, Homero 

Amilcar Nedel - OAB:3483/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62263 Nr: 1578-58.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Oliveira Soares Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e artigo 

1.238 da CNGC/MT, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

permaneçam suspensos até 27/12/2018, conforme o pedido da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 5393 Nr: 535-14.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinto Ramon Aguila Gonzalez, Tânia Aparecida 

Garcez da Luz Aguila Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Tereza Margarete Pereira, 

Jairo Dias Pereira, Ivane de Campos Mello Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Classir Miguel Rigon - OAB:20420b, Flávio Alexandre 

Martins Bertin - OAB:5925, Gemima Rojas Yoshioca - 

OAB:11.476/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 5393 Nr: 535-14.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinto Ramon Aguila Gonzalez, Tânia Aparecida 

Garcez da Luz Aguila Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Tereza Margarete Pereira, 

Jairo Dias Pereira, Ivane de Campos Mello Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Classir Miguel Rigon - OAB:20420b, Flávio Alexandre 

Martins Bertin - OAB:5925, Gemima Rojas Yoshioca - 

OAB:11.476/MT

 Processo: 535-14.2000.811.0044 (Código: 5393)

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 353/357.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 16 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22290 Nr: 1066-22.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso-FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT

 CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, qu o novo advogado da parte exequente 

foi cadastrado nos autos nesta data.

Assim, serve a presente para intimá-lo acerca da decisão rero.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-32.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ROXO ROSAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FORTINI MATEUS OAB - MT17581/O (ADVOGADO(A))

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI CAOA - CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT0014170A-N 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) dos 

termos da r. sentença proferida no ID 15148945.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-55.2013.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) dos 

termos da r. sentença proferida no ID 14705237.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010803-63.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE QUEROZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) 

das partes dos termos da r. sentença proferida no ID 15511485.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010086-17.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) 

das partes dos termos da r. sentença proferida no ID 13034204.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-42.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) 

das partes dos termos da r. sentença proferida no ID 15137894.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERINEUDA DA SILVA LIMA (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) 

das partes dos termos da r. decisão proferida no ID 15046891.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000735-71.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Cuida-se de reclamação cível com pedido liminar, ajuizada por 

VANUSA BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando, em síntese, que 

recebeu fatura de energia com valor exorbitante referente aos meses de 

maio, junho e julho, no valor de R$11.907,30, em total dissonância com a 

sua média de consumo. Requer, liminarmente, que a reclamada se 

abstenha em suspender o fornecimento de energia da unidade 

consumidora descrita na exordial. É o breve relato. Decido. Compulsando 

os autos, verifico pelas provas existentes, em um juízo de cognição 

não-exauriente, que existem evidências que demonstram que a empresa 

requerida está efetuando cobrança de valor exorbitante, o que originou a 

consolidação de uma dívida no valor de R$11.907,30 (onze mil novecentos 

e sete reais e trinta centavos). Efetivamente, segundo entendimento 

jurisprudencial versando a respeito da temática ‘sub judice’, dado a 

essencialidade do serviço e partindo do pressuposto de que a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, alusiva ao mês de consumo, deduz-se que a concessionária não 

pode interromper o fornecimento de energia elétrica, fruto da ausência de 

pagamento de uma dívida com valor exorbitante, sem sequer apurar 

eventual fraude e/ou defeitos no medidor. Nesse sentido, a ratificar tal 

posicionamento, apanham-se do acervo de jurisprudência do C. STJ os 

seguintes arestos, que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “1. É ilegítimo o 

corte no fornecimento de energia elétrica se o débito decorrer de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela 

concessionária.” (STJ, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.º 

1.287.425/RO, 2.ª Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgado em 

14/09/2010). “1. Não cabe a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica como forma coercitiva de cobrança de valores de débitos 

originados em suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica 

e apurado unilateralmente pela concessionária, uma vez que o corte de 

energia pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do 

consumo, devendo a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de 

cobrança. Precedentes.” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 

1.119.165/MA, Relator: Ministro Castro Meira, julgado em 21/10/2010). “1. 

A concessionária não pode interromper o fornecimento de energia elétrica 

por dívida relativa à recuperação de consumo não faturado, apurada a 

partir de débito pretérito, em face da essencialidade do serviço, posto bem 

indispensável à vida. Entendimento assentado pela Primeira Turma, no 

julgamento do REsp nº 772.489/RS, bem como no AgRg no AG 

633.173/RS. 2. É que resta cediço que a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento 

de conta regular, relativa ao mês do consumo, restando incabível tal 

conduta quando for relativa a débitos antigos não pagos, em que há os 

meios ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao disposto no art. 

42 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: AgRg no Ag nº 

633.173/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 02.05.05.? (REsp 772.486/RS, 

Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 06.03.2006).” (STJ, 

Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1.119.416/RS, 1.ª Turma, 

Relator: Ministro Luiz Fux, julgado em 03/08/2010). Desse modo, entendo 

que a parte requerente logrou êxito em expor situação que tenha o condão 

de dar azo e recomendar que o perigo na demora da prestação 

jurisdicional possa pôr em risco o seu, alegado, direito de usufruir do 

serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica (‘periculum in 

mora’), o que, a toda evidência, pode por em risco a ineficácia do 

provimento principal perseguido. É que o receio de cobrança abusiva e de 

interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, 

subordinado à observância do princípio da continuidade da prestação (art. 

22 da Lei n.º 8.078/1990), pode, no estado potencial, motivar enormes 

efeitos negativos e que não podem ser dilatados até o julgamento final da 

lide. Ante o exposto, DEFIRO a medida pleiteada, para o fim de: a) 

Determinar que a empresa reclamada se abstenha em efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora descrita 

na inicial e, caso tenha suspenso, que restabeleça o serviço, no prazo de 

24 horas, sob pena de multa que fixo na importância R$ 500,00 (...) por 

dia, até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Cite-se e notifique-se a 

parte reclamada de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

para audiência de conciliação, a ser designada por esta secretaria, 

advertindo-o de que o seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (art. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique-se a parte reclamante, constando da intimação que 

sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9° estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, 

da Lei n° 9.099/95). Serve a presente de mandado de citação e intimação, 

inclusive para fins de cumprimento da tutela. Paranatinga/MT, 12 de 

novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010803-63.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE QUEROZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Considerando a concordância da parte exequente e o 

cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o que faço com 

resolução de mérito. Contudo, vejo pagamento em duplicidade pelas 

reclamadas, condenadas solidariamente. A reclamada NOkia (Microsoft) 

depositou a título de pagamento, em 20.07.2017, o valor de R$ 1.839,19 

(...), que corresponde ao total da condenação (dano material e moral), 

conforme se comprova do id. 912.4116. A reclamada Gazin, por sua vez, 

depositou a título de pagamento (parcial), o valor de R$ 937,47 (...) em 

19.07.2017 (id. 9068869) e, ao ver o depósito integral feito pela outra 

reclamada, requereu a restituição do valor que depositou, conforme 

petição constante do id. 10758546. Diante disso, determino: a) expeça-se 

imediato alvará em favor do credor da importância de R$ 1.839,19 (...), 

com acréscimos para zerar a conta, depositada pela reclamada Nokia 

Microsoft no id. 9124116. Em caso de liberação a advogado (a), observe 

se a procuração contém poderes especiais para receber valores em nome 

do constituinte. b) expeça-se imediato alvará em favor da reclamada 

GAZIN a título de restituição (conta indicada no id. 10758546), do valor de 

R$ 937,47 (...) por ela depositado no id. 9068869. Após a expedição dos 

Alvarás e transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias. P.I.C. Paranatinga/MT, 12 de novembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito em subst. legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-42.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Considerando a concordância da parte exequente (ID. 

13822663), e o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o que 

faço com resolução de mérito. Com o trânsito em julgado, expeça-se 

Alvará Judicial em favor da parte exequente (R$ 4.950,55) com 

acréscimos, observando os dados informados no ID. 13822663. Em caso 

de liberação a advogado (a), confirme a existência de procuração com 

poderes especiais para receber valores em nome do constituinte. Após, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. P.I.C. Paranatinga/MT, 

12 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010086-17.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Considerando a concordância da parte exequente e o 

cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o que faço com 

resolução de mérito. Expeça-se, desde logo, o competente Alvará Judicial 

(R$ 3.665,31, com acréscimos) diretamente na conta da parte reclamante, 

observando os dados bancários informados no id. 10678009. Após a 

expedição do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias. P.I.C. Paranatinga/MT, 12 de novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-32.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ROXO ROSAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FORTINI MATEUS OAB - MT17581/O (ADVOGADO(A))

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI CAOA - CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT0014170A-N 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Considerando o cumprimento integral da obrigação relativa ao 

dano moral (ID. 7024705), nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC, julgo extinta a presente execução somente em relação ao dano 

moral, por ora, o que faço com resolução de mérito. Esse valor (R$ 

8.593,42), depositado no id. 7024705 refere-se à parte incontroversa, 

relativa a danos morais, que foi confirmada em grau recursal. Contudo, 

resta pendente de decisão incidente relativo às astreintes. Neste 

particular, impende mencionar que na longínqua data de 08.05.2014, por 

meio da petição constante do id. 7024529, a parte reclamante requereu a 

execução (provisória) das astreintes fixadas na concessão de tutela, 

apresentando no bojo da própria peça executória o cálculo dessa verba, 

reputando-a devida no valor nominal de R$ 34.500,00 (...), com a correção 

que apresentou. Antes mesmo do julgamento do recurso da sentença de 

mérito pela Turma Recursal, a parte reclamada apresentou impugnação à 

execução da pena de multa (id. 7024692). A partir de então o processo se 

perdeu com inúmeros atos realizados. A sentença de mérito foi 

confirmada em grau recursal (id. 7024805). Ocorre que a impugnação 

ainda não foi julgada, sendo esta afeta à fase de cumprimento de 

sentença, não se podendo confundir com o julgamento do recurso da 

decisão de mérito imposta, mesmo porque, o que se discute nesta 

impugnação não é a fixação da multa, e sim se houve ou não 

descumprimento da tutela. Neste prisma, e considerando que não 

vislumbrei que tenha sido aberto prazo, especificamente, para a parte 

exequente/impugnada se manifestar sobre a impugnação, chamo o feito à 

ordem e abro em seu favor o prazo de 15 dias para, querendo, se 

manifestar sobre a referida impugnação. Após, conclusos para decisão. 

Sem prejuízo, expeça-se desde logo o alvará do valor do dano moral (R$ 

8.593,42, com acréscimos), em favor do credor, cujos dados foram 

indicados no id 9929630, observando, em caso de liberação a advogado 

(a), se o mesmo (a) detém procuração com poderes especiais para 

receber valores em nome da parte que o (a) constituiu. P.I.C. 

Paranatinga/MT, 12 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 38/2018-DF

 O Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 940/2016 de 02.12.2016, que instituiu 

ponto facultativo Municipal no Dia do Evangélico no município de Peixoto de 

Azevedo/MT, a ser comemorado sempre no dia 30 de novembro de cada 

ano;

 CONSIDERANDO os termos do art. 68, §5º, da lei Estadual nº 4.964/85 

(COJE);

 RESOLVE:

 Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Fórum Judicial desta Comarca, no 

dia 30 de novembro de 2018 (sexta-feira).

 Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que vencem nessa data 

para o primeiro dia útil subsequente.

 P ublique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, Promotoria, Defensoria 

Pública e OAB/MT local.

 Peixoto de Azevedo/MT, 0 9 de novembro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro.

PORTARIA Nº. 43/2018- DF

O Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

Substituição Legal da Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, Considerando a impossibilidade 

do funcionamento dos serviços forenses diante da falta de energia 

elétrica que impossibilita a realização de qualquer ato forense nesta 

Comarca de Guarantã do Norte, nesta data. RESOLVE: Artigo 1º - 

SUSPENDER os prazos processuais da Comarca de Guarantã do Norte, 

ficando os mesmos prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

 Pubblique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia a Egrégia 

Corregedoria Geral, OAB, Ministério Público e a Defensoria Pública. Peixoto 

de Azevedo, 12 de novembro de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000787-33.2018.8.11.0023

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:

FLAVIO LIMA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000787-33.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: FLAVIO LIMA BORGES VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil, cite-se o devedor para que faça o pagamento do 

principal monetariamente atualizado, além dos encargos de juros e outros 

e, das custas e honorários, ficando advertido, também, de que a inércia 

importará em penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar 

advertência: I - Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem 

se fará a partir da data da juntada do mandado aos autos ou, da 

comunicação de eventual juízo deprecado; II - A contagem do prazo para 

embargos é individual quando os devedores são dois ou mais, exceto para 

devedores cônjuges; III - Os embargos independem de penhora, depósito 

ou caução; IV - Poderá o devedor requerer o pagamento parcelado mensal 

do total da dívida em até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos 

reconheça o montante, comprove a realização de depósito equivalente a 

30% (trinta por cento) da importância devida, inclusive custas e 

honorários. O parcelamento importa em majoração por correção monetária 

segundo o IGPM-FGV e juros de 1% (um por cento) ao mês. 2. Caso não 

seja feito o pagamento e a inicial não contenha especificação de bens, 

intime-se o devedor para que faça a indicação daqueles que tiver e sejam 

passíveis de penhora. 3. Fixo os honorários, para a execução, em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, porém na hipótese de 

pronto pagamento aqueles honorários ficam reduzidos à metade – art.827, 

§ 1º do CPC. 4. Se necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá 

cumprir, ainda, a avaliação e a cientificação do devedor quanto a 

constrição. 5. Caso a penhora recaia sobre bem que presta garantia 

hipotecária para outro credor, independentemente de pedido do aqui 

exequente e da fluência do prazo para eventuais embargos, promova o 

cartório a intimação postal - sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - 

ou, por mandado - sendo o credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000762-20.2018.8.11.0023

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:

VILMAR CARLOS FAVERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000762-20.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: VILMAR CARLOS FAVERO VISTO. 1. Nos termos do art. 829 

do Código de Processo Civil, cite-se o devedor para que faça o pagamento 

do principal monetariamente atualizado, além dos encargos de juros e 

outros e, das custas e honorários, ficando advertido, também, de que a 

inércia importará em penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá 

constar advertência: I - Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja 

contagem se fará a partir da data da juntada do mandado aos autos ou, da 

comunicação de eventual juízo deprecado; II - A contagem do prazo para 

embargos é individual quando os devedores são dois ou mais, exceto para 

devedores cônjuges; III - Os embargos independem de penhora, depósito 

ou caução; IV - Poderá o devedor requerer o pagamento parcelado mensal 

do total da dívida em até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos 

reconheça o montante, comprove a realização de depósito equivalente a 

30% (trinta por cento) da importância devida, inclusive custas e 

honorários. O parcelamento importa em majoração por correção monetária 

segundo o IGPM-FGV e juros de 1% (um por cento) ao mês. 2. Caso não 

seja feito o pagamento e a inicial não contenha especificação de bens, 

intime-se o devedor para que faça a indicação daqueles que tiver e sejam 

passíveis de penhora. 3. Fixo os honorários, para a execução, em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, porém na hipótese de 

pronto pagamento aqueles honorários ficam reduzidos à metade – art.827, 

§ 1º do CPC. 4. Se necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá 

cumprir, ainda, a avaliação e a cientificação do devedor quanto a 

constrição. 5. Caso a penhora recaia sobre bem que presta garantia 

hipotecária para outro credor, independentemente de pedido do aqui 

exequente e da fluência do prazo para eventuais embargos, promova o 

cartório a intimação postal - sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - 

ou, por mandado - sendo o credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85529 Nr: 2549-38.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DE SOUZA FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RABELO SÃO MIGUEL - 

OAB:23676/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da petição de fl. 74, intime-se a parte autora, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, se nada requerido, 

arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 

8 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67624 Nr: 1387-13.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SEVERO DE LEMOS 

(PROCURADOR FEDERAL). - OAB:MAT 1963253

 No caso, o médico perito afirmou que as lesões e cirurgia já foram 

cicatrizadas/estabilizadas, razão pela qual forçoso é reconhecer que há 

possibilidade de exercício de funções laborativas, o que afasta a 

presença dos requisitos acima mencionados para concessão do benefício 

(impossibilidade de reabilitação; impossibilidade do exercício de atividade 

que lhe garanta subsistência).DispositivoAnte o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80729 Nr: 2900-45.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. REBELATTO COMERCIO - ME, RICARDO REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE CALDART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por R REBELATTO 

COMÉRCIO - ME em face do CAROLINE CALDART.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito devido, conforme petição de fls. 41/42.É o relatório. Decido.Como se 

depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução 

quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84126 Nr: 1633-04.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695A, MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - OAB:21831-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que traga aos autos cópia da matrícula do 

imóvel atualizada, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70019 Nr: 3351-41.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY LERINDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Diante da petição de fl. 71 e 71/v, verifico que há pendências de 

documentos a serem apresentados a parte requerida, quais sejam: (i) 

boletim de ocorrência policial (original ou cópia autenticada); (ii) boletim do 

primeiro atendimento médico-hospitalar ou relatório do médico informando 

quais as lesões sofridas pela vítima e o tratamento realizado – cópias; e 

(iii) comprovante de residência em nome do procurador.Sendo assim, 

constato que a parte autora não cumpriu com as exigências básicas na 

esfera administrativa, não havendo qualquer resistência pela parte 

requerida ao pedido da autora, não nascendo para autora a pretensão.Por 

fim, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze), 

quanto os motivos que levaram a não apresentação dos documentos 

requeridos na esfera administrativa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72911 Nr: 1598-15.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA DAVID ARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Resposta: Não há incapacidades;15. No caso de incapacidade 

“permanente e parcial”, diga o Sr. Perito se a incapacidade decorreu de 

acidente de qualquer outra natureza. Caso positivo, diga o Sr. Perito se, 

após a consolidação das lesões, restaram sequelas que implicaram 

redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente 

exercia?Resposta: Não há incapacidade;No caso, o perito médico afirmou 

varias vezes que não há incapacidade, razão pela qual forçoso é 

reconhecer que há possibilidade de exercício de funções laborativas, o 

que afasta a presença dos requisitos acima mencionados para concessão 

do benefício (impossibilidade de reabilitação; impossibilidade do exercício 

de atividade que lhe garanta subsistência).DispositivoAnte o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74693 Nr: 2718-93.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SIQUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação de fl. 60, defiro a restituição do prazo para 

manifestação quando a decisão de fls. 57/58, com fulcro no artigo 221 do 

Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80229 Nr: 2605-08.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANA SILVA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1ª) 

julgou improcedente o recurso de apelação da parte autora e, extingui-o o 

processo sem resolução de mérito (fl. 79), ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61593 Nr: 1496-95.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 196/197, vez que existe 

concordância por parte do executado, conforme petição de fl. 200/v.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que 

a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81488 Nr: 3404-51.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FELISMINA DE JESUS CAMELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 84, vez que existe concordância 

por parte do executado, conforme petição de fl. 88.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 
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parte, do CPC.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que 

a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70878 Nr: 218-54.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDI LUCIANA DA COSTA QUADROS TARGANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73260 Nr: 1806-96.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA ARDT DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 30 

dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87352 Nr: 3853-72.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 11, vez que inexiste 

oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 18.

2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – RPV, 

conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, da 

Constituição Federal. Anoto que no RPV deverá ser informado o montante 

a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim de evitar 

eventuais prejuízos a exequente.3. Registre-se que antes da entrada em 

vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio de 

requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC.5. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86336 Nr: 3175-57.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRSON VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-B, KEZIA DA LUZ SOARES - 

OAB:20317/0

 Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 

do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva Secretaria, designar 

Sessão de Conciliação/Mediação e convidar as partes e os procuradores 

jurídicos respectivos, se houver.

Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a Secretaria da Vara 

Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá mantê-lo em 

escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC.

Após, caso inexitosa a conciliação conclusos para ulterior deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77992 Nr: 1268-81.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MOURA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSO ON LINE - UOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:20.347-A

 Rejeito a alegação de omissão. DISPOSITIVO:Diante do exposto, conheço 

os embargos de declaração porque tempestivos e nego provimento, 

porque ausente qualquer omissão ou contradição na sentença de fls. 

65/67, mantendo-a por seus fundamentos. Intimem-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76751 Nr: 484-07.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZIANE MENEZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780/BA

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76425 Nr: 243-33.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO QUEIROZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao segundo requisito: A verificação sócio-econômica encontra-se 

acostada às fls. 68/70, que afirma que a parte autora possui renda familiar 

no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais.Por fim, não 

foi considerado incapacitado para o próprio sustento da parte autora, 

havendo ausência de comprovação de um dos requisitos exigidos pela Lei 

n. 8.742/93 determina o indeferimento do benefício de amparo social ao 
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deficiente.DispositivoAnte o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e 

extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando 

suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85583 Nr: 2593-57.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANOR ANTONIO BURATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. OFICIE-SE a Agência do INSS de Peixoto de Azevedo/MT, para que 

traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, relação de todos os 

empréstimos consignados em nome da parte autora;2. Com a juntada do 

documento acima requerido, intimem-se as partes para indicar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82855 Nr: 782-62.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

PAULO SÉRGIO DE FREITAS.No decorrer do procedimento, a parte autora 

informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, postulando 

pela extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil (fl. 31).Relatei. DECIDO.Tendo em vista as petições de fl. 31, extingo o 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63487 Nr: 533-53.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA CAMARGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao conteúdo de fl. 100, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70373 Nr: 3593-97.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA GIDO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a petição de fls. 100, Intime-se a parte requerida, para que 

implante o benefício previdenciário concedido ao autor, conforme acórdão 

de fl. 94, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42583 Nr: 759-29.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a petição de fls. 116/117, Intime-se a parte requerida, para 

que implante o benefício previdenciário concedido ao autor, conforme 

acórdão de fl. 110, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63461 Nr: 508-40.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA SIMAO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 136 (R$ 15.608,73), vez que 

existe concordância por parte da exequente, conforme petição de fl. 

161.2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, 

de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74931 Nr: 2879-06.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALTAIR CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1ª) 

julgou improcedente o recurso de apelação da parte autora e, extingui-o o 

processo sem resolução de mérito (fl. 83), ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71227 Nr: 469-72.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FIDELES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 131, vez que existe 

concordância por parte do executado, conforme petição de fl. 135.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que 

a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91876 Nr: 2548-19.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MACIEL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE AMPARO 

ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE proposta por MARIA MACIEL SILVA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.No decorrer do 

procedimento, a parte autora informou não ter mais interesse no 

prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil (fl. 38).Relatei. DECIDO.Tendo 

em vista a manifestação de fl. 38, extingo o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.Sem custas e honorários.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70684 Nr: 109-40.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VIANA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO. Intime-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo 

de 30 dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000491-11.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE DE ALMEIDA PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000491-11.2018.8.11.0023. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: DENISE 

DE ALMEIDA PONTES VISTO. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em face de DENISE DE ALMEIDA PONTES. No decorrer 

do procedimento, a parte autora informou não ter mais interesse no 

prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil (Num. 15787828 – Pág. 1). 

Relatei. DECIDO. Tendo em vista a petição de (Num. 15787828 – Pág. 1), 

extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-31.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

C S C CARVALHO PORFIRIO - ME (REQUERENTE)

EZEQUIEL PORFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON GIMENES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO DESPACHO Processo: 

8010141-31.2016.8.11.0023. REQUERENTE: EZEQUIEL PORFIRIO, C S C 

CARVALHO PORFIRIO - ME REQUERIDO: ADMILSON GIMENES PEREIRA O 

exequente requereu a averbação da penhora no assento do veículo 

indiciado (ID: ). Defiro o pedido. Juntem-se os extratos realizados junto ao 

sistema RENAJUD. Oficie-se ao DETRAN para que informe quais os 

credores preferenciais (alienação fiduciária) sobre o veículo, bem como 

quantas parcelas encontram-se pendentes. Após, intime-se o exequente 

para apresentar o cálculo da dívida devidamente atualizada, bem como dar 

andamento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 09 de novembro de 2018. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000773-49.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D E S P A C H O Trata-se de 

Ação de Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da 

Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública 

Estadual para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os 

embargos e certificada sua tempestividade, intime-se a parte 

exequente/embargada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000777-86.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D E S P A C H O Trata-se de 

Ação de Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da 

Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública 

Estadual para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os 

embargos e certificada sua tempestividade, intime-se a parte 

exequente/embargada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000778-71.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D E S P A C H O Trata-se de 

Ação de Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da 

Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública 

Estadual para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os 

embargos e certificada sua tempestividade, intime-se a parte 

exequente/embargada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000779-56.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D E S P A C H O Trata-se de 

Ação de Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da 

Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública 

Estadual para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os 

embargos e certificada sua tempestividade, intime-se a parte 

exequente/embargada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-85.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA LELIS & SANTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000111-85.2018.8.11.0023 Valor da causa: $14,060.00 ESPÉCIE: 

[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LILIANE SILVA MORAIS Endereço: Rua Wlisses Guimarães, S/N, 

AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: COSTA LELIS & SANTOS LTDA Endereço: Rua Alzira 

Pimentel de Albuquerque, 169-B, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - 

CEP: 78505-000 Senhor(a): LILIANE SILVA MORAIS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 29/11/2018 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 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: 1000324-91.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON ALVES SANTOS (REQUERENTE)
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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:

J. R. GALVAN - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000324-91.2018.8.11.0023 Valor da causa: $8,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GLEYSON ALVES SANTOS Endereço: Rua Governador Valadares, 

698, mãe de deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: J. R. GALVAN - EPP Endereço: Av. Brasil,, 1091, Mãe de 

Deus II, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): 

GLEYSON ALVES SANTOS A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

José Barbosa da Silva 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: 1000539-67.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GEBETIZ FERNANDES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANITA PAULA PEREIRA OAB - SP185112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000539-67.2018.8.11.0023 Valor da causa: $9,887.76 ESPÉCIE: 

[REVISÃO DO SALDO DEVEDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GEBETIZ FERNANDES 

MONTEIRO Endereço: Travessa Pompeira, 64, Alvorada, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: Av. Itamar Dias, S/N, Esq. Com Rua Thiago M. 

Nunes, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): 

GEBETIZ FERNANDES MONTEIRO A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

José Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000604-62.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GILCILEIA CARVALHO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RENILDE SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: _____Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000604-62.2018.8.11.0023 Valor da causa: $38,160.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DE IMAGEM]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: GILCILEIA 

CARVALHO DA COSTA Endereço: AVENIDA BRASIL, 2017, MÃE DE 

DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: RENILDE SILVA Endereço: RUA B-3, 73, CASA VERDE DE 

MADEIRA, PORTÃO DE GRADE, LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 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 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ ____ (Extenso). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). 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 BARBOSA DA SILVA, digitei. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-93.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000492-93.2018.8.11.0023 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: FABRICIO MOREIRA DA SILVA Endereço: RUA 

GRABRIEL ALVES DA SILVA, 377, RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AVENIDA 

HIGIENÓPOLIS, 1365, - DE 1151/1152 A 2225/2226, JARDIM 

HIGIENÓPOLIS, LONDRINA - PR - CEP: 86015-010 Senhor(a): FABRICIO 

MOREIRA DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 15:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

José Barbosa da Silva 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: 1000520-61.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE MOTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA ALVES NOGUEIRA OAB - MT12379/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 516 de 763



1000520-61.2018.8.11.0023 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LEIDIANE MOTA GONCALVES 

Endereço: LIONS INTERNACIONAL, 211, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1.300, - LADO 

ÍMPAR, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-000 Senhor(a): LEIDIANE 

MOTA GONCALVES A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

José Barbosa da Silva 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: 1000030-39.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000030-39.2018.8.11.0023 Valor da causa: $10,000.00 POLO ATIVO: 

Nome: EMILIANA BORGES FRANCA Endereço: TEOTÔNIO VILELLA, 757, 

ESCRITORIO, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-000 POLO PASSIVO: 

Nome: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Endereço: PRAÇA 

LINNEU GOMES, Portaria 03, Portaria 03 GOL, prédio 24, CAMPO BELO, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04626-020 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 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: 1000026-02.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

SUBMARINO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ SANTANA OAB - SP289528 (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000026-02.2018.8.11.0023 Valor da causa: $10,000.00 POLO ATIVO: 

Nome: EMILIANA BORGES FRANCA Endereço: TEOTÔNIO VILELLA, 757, 

ESCRITORIO, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SUBMARINO S/A. Endereço: RUA HENRY FORD, 643,, - DE 601/602 

AO FIM, PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP - CEP: 06210-108 Nome: 

HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP Endereço: AVENIDA IPIRANGA, 1130, - DE 402 AO FIM - LADO 

PAR, REPÚBLICA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01040-000 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 
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disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 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: 1000026-02.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

SUBMARINO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ SANTANA OAB - SP289528 (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000026-02.2018.8.11.0023 Valor da causa: $10,000.00 POLO ATIVO: 

Nome: EMILIANA BORGES FRANCA Endereço: TEOTÔNIO VILELLA, 757, 

ESCRITORIO, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SUBMARINO S/A. Endereço: RUA HENRY FORD, 643,, - DE 601/602 

AO FIM, PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP - CEP: 06210-108 Nome: 

HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP Endereço: AVENIDA IPIRANGA, 1130, - DE 402 AO FIM - LADO 

PAR, REPÚBLICA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01040-000 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 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: 1000026-02.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

SUBMARINO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ SANTANA OAB - SP289528 (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000026-02.2018.8.11.0023 Valor da causa: $10,000.00 POLO ATIVO: 

Nome: EMILIANA BORGES FRANCA Endereço: TEOTÔNIO VILELLA, 757, 

ESCRITORIO, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SUBMARINO S/A. Endereço: RUA HENRY FORD, 643,, - DE 601/602 

AO FIM, PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP - CEP: 06210-108 Nome: 

HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP Endereço: AVENIDA IPIRANGA, 1130, - DE 402 AO FIM - LADO 

PAR, REPÚBLICA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01040-000 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 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 
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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: 8010007-72.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMUNICAÇÃO VISART (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010007-72.2014.8.11.0023 Valor da causa: 

$6,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EMILIANA BORGES 

FRANCA Endereço: Rua BRASILIA, 308, AP 06, JARDIM PAULISTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 POLO PASSIVO: Nome: COMUNICAÇÃO 

VISART Endereço: Rua RUA RIO BONITO, 45, JARDIM ARAGUAIA II, 

GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 12 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: 8010276-48.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI VITOR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010276-48.2013.8.11.0023 Valor da causa: 

$17,500.00 ESPÉCIE: [RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO 

DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: EVANI VITOR RODRIGUES Endereço: Rua FORTALEZA, 

603, NOVA ESPERANCA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA 

Endereço: Rua GETULIO VARGAS, 70, 3º PISO, CENTRO, CAMBORIÚ - SC 

- CEP: 88340-347 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Para 

apresentar o endereço correto e atualizado da parte requerida, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 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: 8010274-78.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

8010274-78.2013.8.11.0023 Valor da causa: $17,500.00 ESPÉCIE: 

[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RODRIGO FRANCA GOMES Endereço: Rua MATO GROSSO DO 

SUL, 04, CASA, SANTA IZABEL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE 

LTDA Endereço: Rua GETULIO VARGAS, 70, 3º PISO, CENTRO, 

CAMBORIÚ - SC - CEP: 88340-347 Senhor(a): RODRIGO FRANCA GOMES 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 

13:00 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. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 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: 8010117-08.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR MEIRIM ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010117-08.2013.8.11.0023 Valor da causa: $24,024.08 POLO ATIVO: 

Nome: JOSIMAR MEIRIM ROCHA Endereço: Avenida PRINCIPAL, Nº. 01, 

DISTRITO UNIAO DO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Endereço: Avenida MARTE, 489, ANDAR 1 

PARTE A, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 06541-005 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 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 
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-08.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR MEIRIM ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010117-08.2013.8.11.0023 Valor da causa: $24,024.08 POLO ATIVO: 

Nome: JOSIMAR MEIRIM ROCHA Endereço: Avenida PRINCIPAL, Nº. 01, 

DISTRITO UNIAO DO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Endereço: Avenida MARTE, 489, ANDAR 1 

PARTE A, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 06541-005 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-86.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CELONILDE SILVA COSTA ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIUCEIA MARIA CORREA OAB - PR22573 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000152-86.2017.8.11.0023 Valor da causa: $912.19 ESPÉCIE: [IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CELONILDE SILVA 

COSTA ALENCAR Endereço: GOIANIA, 621, CASA, JERUSALEM, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO Endereço: MINISTRO CESAR CALS, S/N, SEDE DA 

PREFEITURA, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

Senhor(a): REQUERIDO: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 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 Audiência de Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 16:40 , a ser 

realizada na sede do juízo, 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 PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) José Barbosa da Silva 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.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59774 Nr: 114-34.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilia Kazumi Maeda Miura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Ferreira 

Vicente - OAB:101599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar o requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça conforme tabela de zoneamento no site do TJ na zona 

urbana da cidade de Conquista. Conforme provimento do CGJ 07/2017. 

Para cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia 

eletrônica e o comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 45749 Nr: 2390-43.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucatur -Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda, Nobre Seguradora do Brasil S/A, Meire Lopes 

de Souza, Bertin Ltda, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, RAFAEL 

DE SOUZA, Francisco Araujo Valadares, Lohrayne de Paula Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205, 

Gilmar Antonio do Prado Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Tadeu Guatemozim 

- OAB:121377/SP, CÉLIA MARIA DOS SANTOS TONHÁ ALVES - 

OAB:5.278-B, Luciana Zamproni - OAB:OAB-RO 2062, Lucineide 

Maria de Almeida Albuquerque - OAB:72973, PEDRO MOACYR 

PINTO JUNIOR - OAB:7585/MT, Ricardo Batista Blasi - OAB:12249/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar as partes para manifestarem acerca dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 7494 Nr: 802-79.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Maciel da Silva, Manoel Paulino de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 42133 Nr: 4439-91.2007.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

Carla Fabiana Evers Brusamolin - OAB:OAB/PR 25.948, Fernanda 

Portugal Vallim - OAB:OAB/PR 44.599, Thais Portugal Zaitter - 

OAB:OAB/PR 36.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15.686-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora acerca da devolução da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 7767 Nr: 1018-40.2000.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94509 Nr: 5360-06.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLGN, CDAG, Elza Helena Soares Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721, Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

às partes para cumpimento da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54701 Nr: 240-21.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siqueira Arantes & Freitas Arantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Siqueira Arantes - 

OAB:19273/MT

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33896 Nr: 1316-22.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

45335737115, Filiação: João Moreira da Silva e Maria Ferreira de Sá, data 

de nascimento: 10/01/1952, brasileiro(a), natural de Campos Sales-CE, 

solteiro(a), garimpeiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O EXECUTADO PARA CONTRARRAZOAR O 

RECURSO JUNTADO AOS AUTOS

Despacho/Decisão: Vistos.I – Recebo os Embargos de Declaração para 

analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros 

pela parte embargante.Os Embargos de Declaração nada mais são do que 

um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de 

sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine 

contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.Nessa seara, verifico que 

os Embargos de Declaração não merecem ser acolhidos.Isso porque, 

apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo e ainda 

quanto aos efeitos que dela surgirá. II – Posto isto não ACOLHO os 

Embargos Declaratórios. III – Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.
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Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60749 Nr: 1088-71.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, James Rogério Baptista - OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91014 Nr: 2615-53.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lourdes Veloso de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se aguardando julgamento de recurso pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54054 Nr: 5324-37.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joadir Tejada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Zaia Redivo, Gerson Redivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 Intimo o advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça juntada em fls.134/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155893 Nr: 10760-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Santino Pincerato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da devolução do Mandado, conforme referência 

48, abro vista dos autos ao requerente para manifestar acerca da certidão 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114303 Nr: 1682-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSADS, MKADS, MAADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katya Regina Novak de 

Moura - OAB:15989/MT

 Certifico que, em virtude da juntada de referência 168, impulsiono os 

autos INTIMANDO a parte autora para manifestar acerca do ofício ali 

acostado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 107741 Nr: 5304-36.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Pavarine Júnior, OSMAR PAVARINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122OAB/MT

 Certifico que, em virtude da juntada das procurações dos requeridos, 

impulsiono os autos INTIMANDO o representante processual constituído 

(ref.: 114)acerca da perícia designada, conforme referência 108.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002007-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA ROCHA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ROCHA PAIXAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(dez) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002007-96.2018.8.11.0013 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: IEDA ROCHA PAIXAO 

Endereço: Rua Benedito Francisco da Silva, 1433, SÃO JOSÉ, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: Nome: ADRIANO 

ROCHA PAIXAO Endereço: Rua Benedito Francisco da Silva, 1433, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, da sentença proferida nos autos, para caso queiram 

manifestar no prazo de 15 (dias), conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por IEDA ROCHA 

PAIXÃO, devidamente qualificado (a) nos autos, alegando, em suma, que o 

ADRIANO ROCHA PAIXÃO, em decorrência de problemas de saúde 

ocasionados pelo retardo mental moderado, o que lhe incapacita para o 

exercício pleno dos atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos 

de fls. 9/16. Em decisão prolatada de ID: 15325694, foi deferido o pedido 

antecipatório, nomeando-se como curador (a) provisório (a) o (a) 

requerente. Designada audiência com o escopo de proceder à entrevista 

do (a) interditando (a), a solenidade ocorreu nesta oportunidade. Instado a 

manifestar o Ministério Público pugnou favorável à decretação do (a) 

interditando (a). É a suma do necessário. Decido. Apregoa o art. 371 do 

CPC que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente 

do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu convencimento.Pois bem. calcado em tal mandamento 

legal, afer-se pela isnpeção pessoal, meio de prova legitimamente 

reconhcida nos art. 481 e 484 do Codigo de Processo Civil, que o (a) 

interditando (a) é portador (a) de retardo mental moderado, o que, 

logicamente demanda de cuidados de outra (s) pessoa (s) para a 

realização das atividades mais comezinhas. A despeito de o rito especial 

previsto no Novo Código de Processo Civil nas ações de interdição 

estatuir a necessidade da nomeação de um perito médico para a 

elaboração de laudo tendente a espancar alguma dúvida existente acerca 

da incapacidade do (a) interditando (a), tal qual determina o art. 753, 

"caput", do referido Diploma Legal, o Juiz deve aplicar com o fito de 

atender ao fim social a que ela se ela se dirige e às exigências do bem 

comum. A experiência mostra que em casos análogos ao ora vergastado, 

no qual a patologia do (a) interditando (a) mostra-se clarividente de modo a 

impedir em sua plenitude os exercícios dos atos da vida civil por parte do 

(a) interditando (a), a nomeação de um perito para a realização de um 
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exame pericial, somente procrastinaria de maneira desnecessária o 

deslinde do processo, impingindo, por conseguinte, ainda mais sofrimento 

à parte que busca uma efetiva e célere prestação jurisdicional. Digo isso, 

porque em casos semelhantes em exames de tal natureza, a conclusão 

dos trabalhos estende-se por meses, ficando a parte na angústia por 

aguardar o resultado de um exame cujo resultado que apontará a 

incapacidade total do (a) interditando (a) é perceptível até mesmo por 

quem não detenha de conhecimentos psiquiátricos-forenses. Desta 

maneira, insistir em obedecer cegamente os comandos legais seria negar 

à parte o direito suplicado ao Judiciário. Alio a tais argumentos, que em 

recente reforma constitucional empreendida pela Emenda Constitucional n2 

45/2004, foi acrescentado ao art. 52 da CF/88 o inciso LXXVIII, que 

assegura a todos a razoável duração do processo, seja no âmbito judicial 

ou administrativo. Com base em tais argumentos e constatada a patente 

incapacidade do (a) interditando (a) de exercer por si própria os atos da 

vida civil dispenso a nomeação da prova médico-pericial.Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de: DECLARAR a 

interdição definitiva de ADRIANO ROCHA PAIXÃO, devidamente 

qualificado nos autos, em razão da sua incapacidade absoluta para o 

exercício dos atos da vida civil. NOMEAR como curadora definitiva IEDA 

ROCHA PAIXÃO, também devidamente qualificado (a), que deverá firmar o 

competente compromisso perante este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias; 

DECLARAR encenada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, 1, do NCPC. PUBLIQUE-SE, tanto na imprensa local, 

quanto no órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro do intervalo de 

10 (dez) dias, na forma dos art. 9Y, inciso III do Código Civil de 2002 e art. 

755, §30, do Novo Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE na rede mundial 

de computadores, no sítio do tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, pelo período 

de 6 (seis) meses, na forma do art. 753, §30 do NCPC. Sem condenação 

em custas ou honorários de advogado. Transitada em julgado a presente 

sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5° do Provimento n° 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. , 12 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001517-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001517-74.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$1,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente/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 centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 29/30. Pontes e Lacerda, 12 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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001206-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001206-83.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$1,000.00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[Alienação 

Judicial]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte requerente/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 centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 91/93. Pontes e Lacerda, 12 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000968-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINCERATO GONCALVES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000968-64.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$50,000.00; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)/

[ACESSÃO, CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE 

DE BENS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte requerente/requerida, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, no importe de R$ 163,40 (cento e sessenta e três reais e 

quarenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 33/34. Pontes e Lacerda, 12 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000968-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINCERATO GONCALVES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 
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LACERDA Certidão Processo: 1000968-64.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$50,000.00; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)/

[ACESSÃO, CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE 

DE BENS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte requerente/requerida, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, no importe de R$ 163,40 (cento e sessenta e três reais e 

quarenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 33/34. Pontes e Lacerda, 12 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: 1001590-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA PEREIRA DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001590-46.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$4,839.68; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte requerente/requerida, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, no importe de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais 

e sessenta e quatro centavos centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de folhas 48/52. Pontes e Lacerda, 12 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: 1002104-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DE SOUZA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002104-96.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$12,555.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

a contestação de ID 16475985 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 12 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: 1002105-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FREITAS PRACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002105-81.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$10,125.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

a contestação de ID 16476694 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 12 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: 1002067-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SILVA OLIVEIRA AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002067-69.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,812.50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID 16477262 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 12 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89833 Nr: 1611-78.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlanda Avila da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 101), e DOU-LHE provimento 

para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, uma vez que a autora já possui benefício previdenciário 

perante a requerida, sendo, portanto, inadmissível a acumulação com o 

benefício pleiteado nos autos.Em decorrência do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte requerente no pagamento das custas judiciais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à execução de 

tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos termos do art. 98, 

§3°, do NCPC (fl. 32).DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.INTIMEM-SE as 

partes.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86774 Nr: 4435-44.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Pereira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4435-44.2013.811.0013

Cód. nº. 86774

Vistos.

Inicialmente, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto à ciência do Instituto 

Nacional do Seguro Social, no que concerne ao retorno do feito a este 

juízo.

Ademais, HOMOLOGO o cálculo trazido à fl. 101 e, para tanto, na forma do 

art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF, DETERMINO a confecção de 

expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, para a realização do pagamento da 

quantia em dinheiro equivalente a:

I – R$ 605,18 (seiscentos e cinco reais e dezoito centavos) em benefício 

de Fabrício de Almeida Teixeira e;

II – R$ 6.936,33 (seis mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e três 

centavos) em benefício de Maria Pereira Maia.

 Expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIMEM-SE.

Pontes e Lacerda, 22 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80498 Nr: 2612-69.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eurico de Carvalho Cervelati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Donizete Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 DELIBERAÇÕESa)Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, 

ordeno que os registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados 

na presente solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia 

digital (CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada 

aos autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.b)Quanto 

ao pedido formulado pelo d. advogado do requerido, impende salientar que 

a decisão de fl. 446 fixou o prazo de 15 (quinze) para que as partes 

apresentassem o rol de testemunhas cujo os depoimentos pretendesse 

obter na audiência designada na mesma decisão. Ocorre que, por um erro 

material, aprazou-se a solenidade para um dia não útil, o que deu causa a 

prolação da decisão de fl. 449, que redesignou o ato para o dia 6 de 

novembro de 2018, às 16h00min, com a observação expressa de que as 

demais determinações constantes na decisão de fl. 446 fossem 

cumpridas. Logo, como nessa última decisão ora mencionada fora fixado 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de rol de testemunhas pelas 

partes, sendo as mesmas devidamente intimadas via DJE em 19 de 

setembro de 2018, inescapável conclusão de que a pretensão formulada 

pelo d. advogado que representa processualmente a parte requerida 

encontra-se acobertada pelo manto da preclusão temporal, tal qual dispõe 

o “caput” do art. 223, do NCPC. Diante desses argumentos, INDEFIRO o 

pedido de inquirição das testemunhas apresentadas na presente 

oralidade, sem que o prazo para apresentação do rol tenha sido 

observado.c)Outrossim, DECLARO encerrada a instrução processual e, 

consequentemente, fraqueio às partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias para oferecimento de alegações finais, com início de fluência para o 

autor.d)Após, à conclusão dos autos para prolação da sentença.e)Saem 

os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113171 Nr: 1289-87.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE CORON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137331 Nr: 2539-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBFC, ALFDC, LFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126913 Nr: 6689-82.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LILIANE BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ugleison Rodrigues Casupa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80106 Nr: 2143-23.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dilma Lopes Pinto, Maria Aparecida Maia, Dionel 

Boraschi do Nascimento., Marcia Andrade da Silva Soares, Antonio de 

Paula, Ailton Adão Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119383 Nr: 3326-87.2016.811.0013

 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: JACI MARÇAL LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87461 Nr: 5168-10.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Damascena Dodô

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9920 Nr: 102-69.2001.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Pedro 

Queiroz de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Pereira Soares Nava - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT

 Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e, 

consequentemente, DECLARO a prescrição da pretensão dos 

exequentes, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, todos do Novo 

Código de Processo Civil.CONDENO os exceptos ao pagamento das 

despesas de ingresso, bem como aos honorários advocatícios de 

sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 82, §2º, c.c. art. 85, §2º, incisos I a IV, do NCPC.Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE.Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.Pontes e Lacerda, 05 de 

novembro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82837 Nr: 199-49.2013.811.0013

 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: Cristiane de Oliveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teotônio Osvando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Autos do processo nº. 199-49.2013.811.0013Cód. nº. 

82837Vistos.Conforme já exposto no decisório de fl. 237/237 verso, 

houve partilha dos bens do casal, no patamar de 50% (cinquenta por 

cento) para cada um dos companheiros, estando entre os bens o imóvel 

matriculado sob o número 13.676.Observa-se, portanto, que a autora 

tornou-se proprietária do bem em condomínio com o requerido. Por esta 

razão, a pretensão de ser imitida na posse de 50% (cinquenta por cento) 

do imóvel se revela descabida, porquanto se trata de um condomínio pro 

indiviso.No condomínio pro indiviso, todos os coproprietários são titulares 

de domínio, com poderes qualitativamente idênticos, sendo inviável, diante 

de uma indivisão fática, a imissão na posse em frações ideais...Assim, 

cabe à autora valer-se de outros mecanismos para resolver o entrave 

com o requerido, a fim de que possa receber o valor correspondente à 

sua parte no imóvel, utilizando-se de seu direito pelos meio cabíveis.Em 

assim sendo, INDEFIRO o pedido de fl. 249.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas 

as vias impugnatórias e inexistindo requerimentos por parte dos 

interessados no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.Pontes e 

Lacerda, 08 de novembro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57763 Nr: 3328-67.2010.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira de Jesus, Fabiano Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacilio Pacheco Faraco - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Augusto Paixão Silva - 

OAB:69595, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 Autos do processo nº. 3328-67.2010.811.0013

Cód. nº. 57763

Vistos.

Considerando que não há possibilidade de transferência dos valores 

depositados nos autos para a conta bancária do setor responsável pelo 

recolhimento das custas e despesas processuais, sendo este, 

exclusivamente recolhido por meio de emissão de guia pelo site do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, DEFIRO em parte os 

pedidos de fls. 264/265.

Assim sendo, EXPEÇA-SE alvará dos valores constante no feito em favor 

da parte requerida, INTIMANDO-A para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar seus dados bancários.

Com a expedição do alvará, INTIME-SE a requerida, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, comprove nos 

autos o recolhimento das custas e taxas judiciárias por meio da guia 

competente.

Após, CUMPRA-SE integralmente a parte final da sentença proferida às 

fls. 259/260.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 8 de novembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141896 Nr: 4429-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ENSINO DE LINGUAS 

ESTRANGEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SUSPENDO o curso do processo até o dia 27 de fevereiro de 2019, nos 

termos do art. 922,"caput", do NCPC.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE, devendo, independentemente de 

nova intimação, o exequente promover o andamento do feito, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91526 Nr: 3032-06.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giulianna Zilocchi Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3032-06.2014.811.0013

Cód. nº. 91526

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 8 de novembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92571 Nr: 3898-14.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronnielly Azambuja Amorim, Larissa Costa Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122OAB/MT

 Autos do processo nº. 3898-14.2014.811.0013Cód. nº. 

92571Vistos.UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

565/570, alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida às fls. 

562/563.Manifestação da embargada às fls. 573/576..De efeito, conforme 

com os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional 

implementada no ordenamento jurídico, os embargos de declaração 

consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, 

tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão interlocutória, 

sentença ou acórdão, para que complete o provimento jurisdicional, 

quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros 

— obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova 

reparações ou elimine eventuais contradições traçadas entre a 

fundamentação e a conclusão que porventura padeça.Em síntese pouco 

ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de declaração 

têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades ou 

contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC.Assim, da forma que se apresenta a situação, em 

que restou evidenciado que o propósito primordial e exclusivo do 

embargante centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à 

apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer omissão na decisão de fls. 

562/563, entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente 

rechaçado.Por tais considerações, por não haverem sido delineados os 

requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos 

declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, 

como corolário natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fls. 

562/563.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.Pontes e Lacerda, 08 

de novembro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128577 Nr: 7475-29.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA LIBANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da petição e documentos de fls. 147/150 (ref. 100), 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123152 Nr: 4996-63.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa Prates & Guimaraes Neto LTDA-ME, 

EROTILDES DA COSTA PRATES, Eugênio Guimarães Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Vistos.

Como até a data da prolação da presente decisão não se logrou êxito em 

localizar bens do devedor passíveis de penhora, DETERMINO a suspensão 

da liturgia procedimental pelo prazo de 1 (um) ano, mediante anotação do 

término na Sistema Apolo, remetendo-se os autos ao arquivo provisório 

(art. 921, III e §1º, do NCPC).

Com o decurso do prazo, DESARQUIVEM-SE os autos e INTIME-SE o 

exequente, para que no prazo de 5 (cinco) dias, de maneira fundamentada 

e mediante comprovação, indique patrimônio penhorável do executado.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE novamente os autos ao arquivo provisório pelo prazo de 5 

(cinco) anos, mediante anotação junto ao Sistema Apolo.

Por fim, decorrido o período quinquenal sem que o exequente tenha 

indicado bens passíveis de penhora, DESARQUIVEM-SE os autos e 

PROMOVA-SE à conclusão para deliberação.

INTIMEM-SE via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95281 Nr: 13-55.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolcisa José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85519 Nr: 3119-93.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109364 Nr: 5914-04.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES COSMORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON AUGUSTO BACANI 

RODRIGUES - OAB:312846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fraude contra credor, pois conforme já analisado 

através da decisão de fl. 116, eventual reconhecimento de fraude contra 

credores deve ser objeto de ação própria.

DEFIRO o pedido de suspensão da marcha processual pelo prazo de 60 
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(sessenta) dias.

Ao término, DETERMINO a intimação do exequente, na pessoa de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto 

ao prosseguimento do feito, sob pena de suspensão do trâmite 

processual.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118178 Nr: 2921-51.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdo Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129223 Nr: 7791-42.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIR DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, 

para o fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em favor do 

autor JAMIR DA SILVA SANTOS, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir a 

data do indeferimento administrativo, qual seja, 1º de agosto de 2012 (fl. 

15). .b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de 

AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data 

da apresentação do laudo pericial, qual seja, 17 de maio de 2018 (fls. 

67/70), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário 

proporcional. c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC..Nos termos dos arts. 1.288 e 

seguintes da CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: 

nome do segurado: JAMIR DA SILVA SANTOS; benefício concedido: 

AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício; data do indeferimento administrativo: 1º de agosto de 2012; 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) 

do salário de benefício; da data da apresentação do laudo pericial: 17 de 

maio de 2018.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82675 Nr: 20-18.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 20-18.2013.811.0013

Cód. nº. 82675

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL movida por IVAIR BUENO 

LANZARIN em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 80/83 consta a informação de 

que o débito em questão foi devidamente quitado em 6 de janeiro de 2018.

Assim, manifestou a parte requerida pela extinção do feito (fl. 85). Por 

outro lado, mesmo devidamente intimado, o autor manteve-se inerte (fl. 

86).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Considerando a informação da quitação do débito, bem como a inércia do 

autor (fl. 86), conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 9 de novembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144192 Nr: 5335-85.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão promovida pela 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra 

BRUNO ALVES SANTOS, sob a alegação de que celebrou com o 

requerido um contrato de financiamento no valor de R$ 7.300,00 (sete mil e 

trezentos reais), a ser pago por meio de 60 parcelas mensais e 

consecutivas, no valor de R$ 145,65 (cento e quarenta e cinco reais e 

sessenta e cinco centavos), tendo como objeto uma Motocicleta, Honda, 

modelo CG 150 FAN ESDI, ano/fabricação: 2013/2014, Cor: Preta, chassi 

9C2KC1680ER402536, Placa NUD 3195.

O feito tramitou regularmente e, em ref. 61, a parte autora requereu a 

extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De acordo com a informação constante dos autos (ref. 61), a parte autora 

não mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. Lado outro, 

em relação ao cumprimento do comando contido no art. 485, § 4º, do 

NCPC, é certo que se mostra desnecessário, eis que o requerido não 

apresentou contestação nos autos.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo a autora, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de ref. 61 e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas e taxas judiciais, na hipótese de ainda não terem 

sido recolhidas.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92646 Nr: 3959-69.2014.811.0013
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 104849 Nr: 4098-84.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caio Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

que o propósito primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer omissão/contrariedade na decisão de fl. 135, entendendo que o 

pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.Por tais 

considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fl. 135.DECLARO, 

outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, 

“caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93867 Nr: 4865-59.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 4865-59.2014.811.0013Código nº 

93867Vistos.Inicialmente, RECEBO a manifestação de fls. 99/106 como 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, devidamente qualificado nos autos, 

contra a sentença de mérito proferida por este juízo às fls. 94/96.De 

partida, vale mencionar que a autarquia requerida interpôs o recurso de 

apelação contra a sentença de mérito (fls. 99/106). ...Assim sendo, 

CONHEÇO dos presentes aclaratórios e DOU-LHE provimento para 

RETIFICAR a sentença de fls. 94/96, fazendo constar que os valores em 

atrasos serão atualizados de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e, 

como corolário natural, MANTENHO o restante da decisão na 

íntegra.CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença proferida nos 

autos.Após, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.No mais, considerando a concordância da parte autora, 

HOMOLOGO o cálculo trazido às fls. 105/106 e, para tanto, na forma do 

art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF, DETERMINO a confecção de 

expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, para a realização do pagamento da 

quantia em dinheiro equivalente a:I – R$ 4.650,91 (quatro mil, seiscentos e 

cinquenta reais e noventa e um centavos) em benefício de Fabricio de 

Almeida Teixeira e;II – R$ 46.509,08 (quarenta e seis mil, quinhentos e 

nove reais e oito centavos) em benefício de Paulina Ferreira da 

Silva.Expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.INTIMEM-SE.Pontes e Lacerda, 9 de novembro de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119148 Nr: 3242-86.2016.811.0013

 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: Maria Vargas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 4728 Nr: 929-51.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otílio Bernardo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 929-51.1999.811.0013

Código nº 4728

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta 

pelo BANCO DO BRASIL contra OTÍLIO BERNARDO DE OLIVEIRA.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 306, a parte exequente requereu a 

extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a execução tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do credor sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido 

à fl. 306 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 nos arts. 485, VIII, e 775, “caput”, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como dos honorários de sucumbência, os quais fixo no 

importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do 

Novo Código de Processo Civil.

Lado outro, DETERMINO a exclusão do executado Otílio Bernando de 

Oliveira (CPF: 166.775.441-68) junto ao cadastro de inadimplentes do 

Serasa, por meio do Sistema SERASAJUD.

Por fim, 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, 9 de novembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151956 Nr: 8862-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Martins Mundim
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Lemes de Oliveira, Marcelo Ferreira de 

Oliveira, Ana Cláudia Ferreira de Oliveira, Márcio Ribeiro Ferreira de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro, concedendo à inventariante o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada dos documentos comprobatórios de recolhimento do 

ITCMD.

Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135441 Nr: 1660-17.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZERINO JOSÉ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atenda-se conforme requerido em ref. 53, expedindo ofício à Gerência 

Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos, informando no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena de 

incidência de multa diária (arts. 536, § 1º e 537 do NCPC), a ser 

oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

Após, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus patronos constituídos, a 

fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150254 Nr: 8105-51.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuita Inácio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte executada 

para pagamento voluntário sem que houvesse manifestação. Assim, com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte 

exequente para que se manifeste, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92461 Nr: 3802-96.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Eufrázio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50490 Nr: 1737-07.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 1737-07.2009.811.0013

Cód. nº. 50490

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL movida por ADJAYME DE 

FARIA MELO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 61/65 consta a informação de 

que o débito em questão foi devidamente quitado em 30 de maio de 2017.

Assim, manifestou a parte requerida pela extinção do feito (fl. 67). Por 

outro lado, mesmo devidamente intimado, o autor manteve-se inerte (fl. 

68).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Considerando a informação da quitação do débito, bem como a inércia do 

autor (fl. 68), conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 9 de novembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124183 Nr: 5476-41.2016.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->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: Rosangela de Oliveira Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT., Daniel de 

Oliveira Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156, LETICIA NUNES ONOFRE - OAB:23519/O, Luiz 

Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT, THIAGO MOREIRA RODRIGUES 

- OAB:21494/O

 Vistos.

DESTITUO o perito nomeado nos autos e NOMEIO como perito nos autos o 

ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, 

com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, 

na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, “e-mail” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito.

INTIME-SE o digno perito, bem como as partes e seus advogados, para 

que compareçam no edifício-sede do foro local a fim de que seja o 

curatelado submetido à perícia, no dia e hora a serem designados pelo 

perito.

ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), forte nas disposições da Resolução nº 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, a serem arcados pelo Estado 

de Mato Grosso, mediante a expedição de certidão de honorários. Além 

disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, 

a partir da realização da perícia médica.

Deverá a secretaria, mediante remessa dos autos, intimar a autora e 

intimar o Ministério Público acerca da data aprazada para a perícia, bem 
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como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do 

NCPC). Faço consignar que o curatelado deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal.

Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu 

teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, inexistindo impugnação, 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos honorários em favor do perito e, 

ao final, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124183 Nr: 5476-41.2016.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->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: Rosangela de Oliveira Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT., Daniel de 

Oliveira Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156, LETICIA NUNES ONOFRE - OAB:23519/O, Luiz 

Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT, THIAGO MOREIRA RODRIGUES 

- OAB:21494/O

 Vistos.

A audiência anteriormente designada não poderá ser realizada, tendo em 

vista que os defensores públicos que atuam nesta comarca foram 

convocados para participar das eleições para os cargos de Defensor 

Geral e Conselheiros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

conforme ofício anexado às fls. 37/39.

Assim sendo, REDESIGNO a referida solenidade para a data mais próxima 

disponível em pauta, qual seja, dia 25 de novembro de 2016, às 13h45min.

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124183 Nr: 5476-41.2016.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->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: Rosangela de Oliveira Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT., Daniel de 

Oliveira Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156, LETICIA NUNES ONOFRE - OAB:23519/O, Luiz 

Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT, THIAGO MOREIRA RODRIGUES 

- OAB:21494/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA

 Autos: 5476-41.2016.811.0013 – Código: 124183.

Autor (a, s): Rosangela de Oliveira Barreto.

Réu (é, s): Daniel de Oliveira Barreto.

Data e horário: sexta-feira, 25 de novembro de 2016, 13h45min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira.

Promotor de Justiça: Paulo Alexandre Alba Colucci.

Autor (a, s): Rosangela de Oliveira Barreto.

Defensor Público: Fernando Ciscato Bastos.

Réu (é, s): Daniel de Oliveira Barreto.

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência e apregoadas as partes, constatou-se a presença das 

pessoas supramencionadas. Em termos apartados foi procedida à coleta 

do depoimento pessoal da parte autora, bem como das testemunhas 

arroladas. Os termos de declaração das partes e testemunhas foram 

produzidos por meio de gravação audiovisual, nos arts. 188 e 210 do 

NCPC, arts. 405, § 2º, e 475 do CPP, bem como dos provimentos 

71/2008-GAB/CGJ e 12/2011-CGJ, com ciência prévia das partes e seus 

advogados, visando à reprodução mais fidedigna possível e maior 

celeridade na colheita de provas. As partes e seus advogados saem 

advertidos acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros 

audiovisuais às pessoas estranhas ao processo.

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do item 2.20.1.1 da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os itens 2.20.1 e 2.20.3 

da CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo 

com o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da 

CNGCGJ/MT não será realizada a transcrição das declarações 

registradas.

b) REMETAM-SE os autos ao Núcleo da Defensoria Pública de Pontes e 

Lacerda, para que no prazo legal ofereça impugnação ao pedido contido 

na exordial.

c) Na sequência, CUMPRA-SE na integra o despacho de ref. 4, encetando 

diligência junto ao perito nomeado, a fim de que seja aprazada data para a 

realização de exame médico.

 d) Saem os presentes intimados.

e) CUMPRA-SE.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Diego Antônio Estival da Silva 

Luiz, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Paulo Alexandre Alba Colucci

Promotor de Justiça

Rosangela de Oliveira Barreto

Autora

Fernando Ciscato Bastos

Defensor Público

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

TERMO DE DEPOIMENTO PESSOAL

DO INTERDITANDO

Autos: 5476-41.2016.811.0013 – Código: 124183.

Autor (a, s): Rosangela de Oliveira Barreto.

Réu (é, s): Daniel de Oliveira Barreto.

Data e horário: sexta-feira, 25 de novembro de 2016, 13h45min.

Nome e qualificação: Daniel de Oliveira Barreto, Cpf: 03895677108, Rg: 

2231195-5 SSP MT Filiação: Raquel de Oliveira Barreto, data de 

nascimento: 24/08/1998, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Av. Minas 

Gerais, N° 650, Bairro: Centro, Cidade: Pontes e Lacerda-MT.

Nesta data, compareceu o interditando para prestar seu depoimento 

pessoal, que se realizou mediante gravação audiovisual.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Diego Antônio Estival da Silva 

Luiz, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Paulo Alexandre Alba Colucci

Promotor de Justiça

Fernando Ciscato Bastos

Defensor Público

Rosangela de Oliveira Barreto

Autora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50060 Nr: 1402-85.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto José Peixoto Vellozo, Rodolfo Cesar 

Vasconcellos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Pinheiro da Silva, Ana Maria Alves
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161811 Nr: 1219-02.2018.811.0013

 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: DAYANE LIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente das operadoras de crédito Visa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 

487, I, do NCPC, o fazendo com resolução do mérito, pelos motivos já 

expostos acima.Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO a 

autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, os quais FIXO no patamar de R$ 

1.000,00 (mil reais), de acordo com o disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. 

Todavia, a cobrança de tais verbas fica suspensa, na forma do art. 98, § 

3º, do NCPC, em decorrência da concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita à autora (fl. 27).Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139039 Nr: 3266-80.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noelly Marcela de Jesus Prestes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da petição e documentos de fls. 87/90 (ref. 63), 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114830 Nr: 1850-14.2016.811.0013

 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): ELIONE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro e, consequentemente, DETERMINO a expedição de 

carta precatória à Comarca de Várzea Grande/MT, com a finalidade de 

citado o devedor, atualmente domiciliado na FAZENDA BOM JARDIM, KM 

20 - BR 070 ZONA RURAL - NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO / MT – 

CEP. 78170000.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 2243 Nr: 2582-49.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionísia Ferreira Franco, JOÃO LUIZ FERREIRA 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2582-49.2003.811.0013

Cód. nº. 2243

Vistos.

INDEFIRO o pedido de dilação de prazo.

Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus advogados 

e via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender 

pertinente ao prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo “in albis”, desde já, DETERMINO a intimação da parte 

exequente, por meio de carta postal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova a realização dos atos necessários a imprimir regularidade à 

marcha do processo, sob pena de extinção (art. 318, parágrafo único, c/c 

o art. 485, III, §1º, ambos do NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Pontes e Lacerda, 9 de novembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140497 Nr: 3923-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILENE LEDESMA CATARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICANAS.COM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:228213

 Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na peça de ingresso 

para CONDENAR a requerida a entregar o produto adquirido, qual seja, 

celular marca MOTOROLA G4 (maiores informações constantes no pedido 

nº. 02-577786992) no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir 

em multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite máximo de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).Em decorrência do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, 

bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, cuja verba 

profissional deverá ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico 

da Defensoria Pública – FUNADEP, mediante depósito na conta 

1.041.044-9, da agência 3834-2, do Banco do Brasil.Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via 

DJE.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119358 Nr: 3314-73.2016.811.0013

 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: José de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, o fazendo com 

resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, uma vez que o autor não logrou demonstrar a condição de segurada 

da “de cujus”, a qual seria a instituidora da pensão ora pleiteada.Pelo 

princípio da sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 
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500,00 (quinhentos reais), consoante disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. 

No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de exigibilidade, na 

f o r m a  d o  a r t .  9 8 ,  §  3 º ,  d o  N C P C  ( f l . 

25).PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.EXPEÇA-SE o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132782 Nr: 485-85.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atenda-se conforme requerido em ref. 78, expedindo ofício à Gerência 

Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos, informando no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena de 

incidência de multa diária (arts. 536, § 1º e 537 do NCPC), a ser 

oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

Após, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus patronos constituídos, a 

fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160050 Nr: 463-90.2018.811.0013

 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: ANDRE BASTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fl. 80 (ref. 48) foram 

apresentados tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos autos à 

parte autora, para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 145862 Nr: 6077-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto.

Considerando o teor da petição de ref. 48 e documentos que a instrui, 

ainda, que mandado de prisão foi expedido em desfavor do reeducando 

por não ter sido encontrado em seu endereço para ser intimado para 

audiência admonitória para início de cumprimento de pena, fator sanado 

com as informações trazidas aos autos, DEFIRO o pedido formulado pela i. 

DEFESA. Deste modo, DETERMINO a imediata expedição de ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do recuperando, colocando-o em liberdade, salvo se 

por outro motivo deva permanecer preso.

Ademais, DESIGNO audiência admonitória para o dia 14 de novembro de 

2018, às 16h30min. INTIME-SE o reeducando no ato da soltura.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 167440 Nr: 3837-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Visto.

Considerando o teor da certidão acostada às fls. 188, na qual consta que 

o advogado constituído deixou transcorrer “in albis” o prazo legal para 

apresentação das Alegações Finais, DETERMINO a intimação pessoal do 

acusado para que informe se constituirá novo causídico ou se deseja a 

nomeação da DEFENSORIA PÚBLICA atuante nesta Comarca, devendo o 

Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 86577 Nr: 4231-97.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ettore Kozan Demarchi, Rui Henrique Demarchi, 

Maria de Lourdes MonteVerde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva 

Estatal para ABSOLVER os réus RUI HENRIQUE DEMARCHI e MARIA DE 

LOURDES MONTE VERDE da imputação deduzida na exordial acusatória; 

DESCLASSIFICAR o crime trazido na exordial, art. 155, §4º, inciso I, do CP 

e CONDENAR ETTORE KOZAN DEMARCHI pela prática do delito previsto 

no art. 180, caput, do mesmo Codex, com lastro no que dispõe o artigo 

383, caput, do Código de Processo Penal.IV - DOSIMETRIADestarte, com 

amparo nas diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, atenta ao 

princípio da individualização da pena, conforme preceitua a CRFB em seu 

artigo 5º, incisos XLV e XLVI, passo à dosagem da reprimenda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164461 Nr: 2360-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), MANOEL TOBAL GARCIA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

268.721, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 DISPOSITIVO

188. Por todo o exposto, julgo IMPROCENDETE a denúncia e ABSOLVO 

MARCO ANTÔNIO MACHADO DA SILVA, qualificado nos autos, das 

imputações previstas, na forma do art. 217-A, caput, c/c art. 61, inciso II, 

alínea “f”; art. 213, § 1º, c/c art. 61, inciso II, alíneas “b” e “f” e art. 147, 

caput, c/c art. 61, inciso II, alíneas “b” e “f”, todos do Código Penal, com 

fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

DOS BENS APREENDIDOS

189. Em relação ao celular apreendido (fls. 132), DETERMINO a sua 

devolução a Sra. ELZA PEREIRA DOS SANTOS, sendo que o objeto 

deverá ser retirado junto à Secretaria do Fórum no prazo de até 60 dias, 

sob pena de ser doado para entidade filantrópica desta Comarca (se 

estiver em bom estado de conservação) ou destruído (se estiver 

imprestável para o uso), o que deverá ser avaliado pela Diretoria do Foro e 

certificado nos autos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

190. Expeça-se alvará de soltura em favor do réu, devendo ser posto em 
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liberdade se por outro motivo não deva permanecer preso.

191. Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais, uma vez que ele não foi condenado.

192. Intime-se o Ministério Público e a Defesa Técnica.

193. Transitada em julgado esta sentença absolutória, determino que se 

comunique aos órgãos de identificação criminal e ao Distribuidor, para as 

providências do seu mister.

194. Após, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

 195. Publique-se, registre-se e intimem-se.

196. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 80886 Nr: 3039-66.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento n° 52/2007 - CGJ, 

intimo o presentante do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT da 

decisão:

 "Considerando a manifestação do i. Defensor desta Comarca (ref. 110), 

bem como teor da certidão de ref. 120, NOMEIO o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da UNEMAT para patrocinar os interesses do acusado 

JOBERSON DE OLIVEIRA, devendo apresentar as razões do recurso 

interposto pelo pronunciado (ref. 112).

Oficie-se ao referido Núcleo para ciência do teor desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 119287 Nr: 3289-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danubio Viana Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado para, no prazo legal, 

apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 129074 Nr: 7707-41.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Matheus Salóme de Souza - 

OAB:24554/0

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos à defesa para manifestação acerca do cálculo de pena de 

ref. 96.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 170401 Nr: 4942-29.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação dos presentantes do Núcleo de Prática 

Jurídica da UNEMAT para apresentarem, no prazo legal, suas alegações 

finais.

 Anderson Bispo Dominici

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONILDA MOREIRA FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (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: 

1000153-67.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SONILDA MOREIRA 

FERNANDES SANTOS REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A 

Vistos. Dê-se vistas ao autor quanto ao pedido de suspensão do presente 

feito. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 09 de novembro de 2018. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Intimação 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))

 

Intimação dos advogados das partes do inteiro teor da sentença, que 

segue: 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 
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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 

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. 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-03.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DIMAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (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))

 

Intimação do advogado da recorrida para apresentação de contrarrazões, 

no prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49056 Nr: 449-58.2008.811.0013

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Paz dos Santos Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) AMIR OSVANDO FRANCO, para devolução dos 

autos nº 449-58.2008.811.0013, Protocolo 49056, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002625-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Numero do 

Processo: 1002625-41.2018.8.11.0013 REQUERENTE: WEDER DE 

LACERDA SILVA REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. Dispõe o art. 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Partindo desse preceito entendo que NÃO se fazem presentes nos autos 

os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida. Posto 

isso, indefiro a antecipação de tutela pretendida vez que ausente os 

requisitos indispensáveis, quais sejam, o fummus boni iuris e o periculum 

in mora. Na sequência, prossiga-se com a designação de audiência para 

conciliação e citação do requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal. Intimem-se e Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 09 de 

novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-49.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYBE PARREIRA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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: 

8010103-49.2016.8.11.0013. REQUERENTE: KLEYBE PARREIRA GOUVEIA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Dê-se vistas ao autor para que se 

manifeste em dez dias. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 09 de novembro 

de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de DIreito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000627-35.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Trata-se de ação previdenciária ajuizada 

por FRANCISCO FERREIRA MOURA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Pois 

bem. De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender 

aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para 

tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto porque, a parte 

requerente não trouxe ao feito comprovante do prévio requerimento 

administrativo do benefício previdenciário vindicado. Portanto, imperiosa a 

emenda da inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob 

pena de indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante 

do prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial 

e, consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 07 de novembro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000635-12.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):
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LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, ITALA KASSIA ALVES ROCHA ajuizou a 

presente ação possessória com pedido de tutela de urgência em face de 

MARIA RODRIGUES DA SILVA, em que a requerente almeja, dentre outros 

pedidos, a concessão da gratuidade de justiça. Pois bem. De elementar 

conhecimento que, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, para que as partes sejam beneficiadas com a gratuidade 

da justiça, é necessário que se acoste nos autos comprovante de renda 

ou declaração, de próprio punho ou por representantes com poderes 

específicos, de que não tem condições de pagar as custas processuais 

sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. No caso dos 

autos, embora a requerente traga aos autos comprovante de 

hipossuficiência, é sabido que a própria é advogada militante nesta 

comarca, havendo indícios, portanto, de que possui condições 

econômico-financeiras para adimplir as custas processuais sem prejuízo 

próprio e de sua família. Portanto, havendo indícios da capacidade 

financeira da parte postulante, o caso é de emenda à exordial. Deste 

modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que comprove nos autos qualquer causa a 

justificar a concessão da gratuidade da justiça à própria, apresentando 

documentos que atestem sua situação de hipossuficiência, de forma a 

demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá, de fato, 

comprometer seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, 

bem como as de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 08 de novembro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 455 Nr: 113-76.1993.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Poxoréo Ltda., Lauro Alves da Silva, 

Mauro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aíssa Karin Gehring - 

OAB:5.741, Sueli Solange Capitula - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 113-76.1993.811.0014 (Código: 455)

VISTO,

 INTIME-SE, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, apresentando 

aos autos causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, se 

houver.

Após, DETERMINO, a baixa do feito condizente a Meta 2, vez que se trata 

de Execução Fiscal.

Por fim, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 419 Nr: 44-44.1993.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Poxoréo Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Lorensini - 

OAB:MT/6.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 44-44.1993.811.0014 (Código: 419)

DESPACHO

VISTO,

Certifique-se a secretaria quanto ao integral cumprimento da decisão de fl. 

339.

Por fim, DETERMINO, a baixa do feito condizente a Meta 2, vez que se trata 

de Execução Fiscal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79856 Nr: 1003-38.2018.811.0014

 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: IdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdRNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos - 

OAB:MT/ 12.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, “a”, do Código de Processo Civil, para 

DECRETAR O DIVÓRCIO de IDALMIR DE SOUZA RABELO e NOEME 

ROSÁRIO NEVES RABELO, com fundamento no artigo 226, § 6º, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ainda, 

HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as partes para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para 

fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.Por fim, OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil competente 

para averbação do divórcio, juntamente com cópia desta sentença, e que 

proceda a modificação do nome da solicitante, voltando à mesma a usar o 

seu nome de solteira, qual seja NOEME DO ROSÁRIO NEVES, constando 

na averbação. Sem custas e despesas processuais.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75632 Nr: 1330-17.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHFF, MDFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1330-17.2017.811.0014 (Código: 75632)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de execução de alimentos ajuizada por M. H. F. F., neste ato 

representada por sua genitora MICHELLE DAYANE FAGUNDES DOS 

SANTOS, em face de WESLEY JUNIOR FERREIRA ALVES, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, verifica-se que, a exequente por meio de petitório 

informou que o executado quitou integralmente as prestações alimentícias, 

conforme fls. 50/52, Desta feita, o Ministério Público pugna pela extinção e 

arquivamento do feito (fl.53-v.).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se da manifestação do Parquet, que o executado/devedor procedeu 

ao pagamento integral da dívida, ora exigida.

Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for 

satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do objeto da 

ação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução de alimentos, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 925 ambos do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas anotações 

e baixas regulares.

CIENCIA ao Parquet.

INTIMEM-SE.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60182 Nr: 1414-28.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Milani & Cia Ltda, Marcos 

Antonio Milani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 Processo nº. 1414-28.2011.811.0014 (Código: 60182)

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL intentado pelo DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM, em face de MARCOS 

ANTONIO MILANI & CIA LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

A exequente, no petitório de fl. 106, pugna para que seja realizada 

remessa de ofícios a fim de que se obtenham bens passíveis de penhora, 

apresentadas em nome do executado.

Pois bem.

INDEFIRO o pedido, pois é necessário esclarecer que não cabe ao Juízo 

realizar atos típicos da parte, vez que a mesma nem quiçá comprovou nos 

autos, eventuais diligências que venha a ter realizado, para obter 

informações do executado.

Consequentemente, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, promova os atos necessários ao andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30423 Nr: 1225-50.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial-INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vieira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio M. V. Silva - Procurador 

Federal - OAB:Mat.1794057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 Código 30423

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pelo INSTITUTO NACIONAL DE 

METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO em 

face de MARCOS VIEIRA DE ARAÚJO, em que a parte exequente pugna 

seja o nome do executado incluído no rol de inadimplentes, ante a 

perpetuação do débito tributário (fls. 73/74).

Pois bem.

É cediço que SERASA, dentre outros, são bancos de dados privados 

existentes com a finalidade de armazenar as informações 

econômico-financeiras de pessoas físicas e jurídicas, notadamente 

acerca de operações de crédito efetuadas e eventual inadimplência 

daquele que pretende obter eventual crédito/financiamento.

A inadimplência do executado é nítida. Assim, é possível sua inscrição nos 

cadastros restritivos de crédito, medida que visa tão somente tornar 

disponíveis para os setores comerciais privados e fornecedores em geral 

informações sobre dívidas não satisfeitas, o que, inclusive, é de interesse 

da coletividade.

Neste particular, dispõe o art. 782, § 3º, do novel Código de Processo Civil:

 “(...)

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.

(...)”.

Assim, a negativação do nome do devedor constitui medida importante de 

coação ao pagamento da dívida.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado às fls. 73/74. Por 

conseguinte, OFICIE-SE ao SERASA, solicitando a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de restrição ao crédito, em razão da dívida 

exequenda, devendo constar nos bancos de dados somente a existência 

desta execução, observando-se, para fins de baixa da anotação, o 

disposto no art. 517, § 4º, do NCPC, em consonância com o enunciado nº 

538 do FPPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 24 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1216 Nr: 211-22.1997.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimarães & Guimarães Ltda, Alfredo 

Guimarães Vieira, Lourdes Miranda Guimarães, Regis Mota Guimarães, 

Reginaldo Mota Guimarês

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcante - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615, Rogério R. Guilherme - OAB:6763

 Processo nº. 211-22.1997.811.0014 (Código: 1216)

VISTO,

Considerando o decurso do prazo do petitório de fl. 237, DEFIRO o pedido 

de suspensão, apenas pelo prazo de 30 dias.

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1227 Nr: 310-55.1998.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Poxoréo Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 310-55.1998.811.0014 (Código: 1227)

VISTO,

 INTIME-SE, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, apresentando 

aos autos causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, se 

houver.

Após, DETERMINO, a baixa do feito condizente a Meta 2, vez que se trata 

de Execução Fiscal.

Por fim, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30248 Nr: 1052-26.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Xavier de Sousa Lopes, Gilberto Silva 

Brasil, Valdiley Solvinski Pernet, Gisney da Cruz Nogueira, Magno Cesar 

Paes de Oliveira, Alexsandro Ferreira de Souza, Diocrides Vieira de Pinho, 

Damião de Oliveira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562, Wanderley Amorim - OAB:10.217

 É a síntese do necessário.Conforme se verifica, resta pendente a 

apresentação de resposta a acusação pelos réus Valdiney Solvinski 

Pernet e Magno Cesar Paes de Oliveira e a certificação do falecimento dos 

réus Ricardo Xavier de Sousa Lopes e Damião Vieira de Pinho.Pois bem.I - 
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O advogado nomeado em favor dos réus Valdiney Solvinski Pernet, Magno 

Cesar Paes de Oliveira e Gilberto Silva Brasil, com a finalidade de 

apresentar resposta a acusação dos réus Valdeiney e Magno e continuar 

atuando no feito em favor do réu Gilberto, declinou da nomeação à fl. 

422.Deste modo revogo aquela nomeação e NOMEIO o(a) advogado(a), 

Dr.(a) JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - OAB/MT 03.321, como 

Defensor(a) Dativo(a) dos réus Valdiney Solvinski Pernet, Magno Cesar 

Paes de Oliveira e Gilberto Silva Brasil.Assim, intime-o(a) para 

manifestar-se acerca de sua nomeação, no prazo de 05 (cinco) dias.Por 

conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 20 URH.Em seguida, INTIME-O(A) para apresentar 

resposta a acusação em favor dos réus Valdiney e Magno, no prazo legal 

e continuar atuando no feito em favor do réu Gilberto.II – Diligencie a 

secretaria acerca dos ofícios expedidos às fls. 418 e 419. Sobrevindo 

respostas, dê-se vistas ao Ministério Público.III – Recolha a carta 

precatória expedida à fl. 415, eis que a defesa do réu Gisney já 

apresentou resposta a acusação às fls. 377/378.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 24 de outubro de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28235 Nr: 741-69.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ziliotto Cia Ltda, Nivânia Karine Azevedo da 

Silva, Eloi Ziliotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Aguilar - 

OAB:MT 15.851, Rosa Maria Pozzer Rotilli - OAB:MT 14.441

 Processo nº. 741.69.2010.811.0014 (Código: 28235)

VISTO,

 Cumprida diligencias necessárias, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas a anotações necessárias, conforme já determinado.

Cumpra-se.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 425 Nr: 55-73.1993.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliano Mochon Brunner - 

OAB:2.610-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 55-73.1993.811.0014 (Código: 425)

VISTO,

Considerando que do protocolo da petição, até a presente data, já 

transcorreu-se mais de 60 (sessenta) dias, INDEFIRO o pedido de 

suspensão à fl. 452.

Deste modo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78219 Nr: 253-36.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismaelito Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Molina Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 253-36.2018.811.0014 (Código: 78219)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES POR 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA ajuizada por ISMAELITO FERREIRA DOS 

SANTOS em face de WILSON MOLINA PORTO, ambos devidamente 

qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença, 

conforme fls. 35/38.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 35/38, e como via de 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que a parte autora informou nos autos o integral 

cumprimento da avença, conforme fl. 40.

Deste modo, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29303 Nr: 103-02.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osorio Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 Processo nº 103-02.2011.811.0014 (Código: 29303)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada por MUNICÍPIO DE POXORÉU-MT em 

face de OSÓRIO PEREIRA PINTO, ambos devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo ás fls. 99/107, 

visando pôr fim a presente contenda, requerendo, pois, a homologação da 

avença.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, JULGO EXTINTA 

a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do NCPC.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o respectivo alvará atualizado para 

levantamento da quantia depositada nestes autos, diretamente na conta 

indicada pela exequente á fl. 101.

Por fim, consigno que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da avença.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23368 Nr: 861-20.2007.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Conceição Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 
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Silva - OAB:MT- 3.448

 Código: 23368

DESPACHO

VISTO,

A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, devidamente qualificada nos autos, 

ajuizou a presente execução fiscal em face de SEBASTIÃO CONCEIÇÃO 

ARAÚJO, também já qualificado.

Em apertada síntese, depois de tentada a satisfação do crédito, foram 

bloqueados valores na conta do devedor, bem como penhorado um 

veículo. Assim, determinou-se sua intimação para indicar a localização do 

veículo, eis que em local incerto e não sabido. Com efeito, sobreveio a 

informação do falecimento do executado (fl. 123).

Empós, a parte exequente pugnou pela suspensão do feito para a juntada 

da certidão de óbito do executado, bem como pela vinculação ao crédito 

em execução penhorado por meio da guia DARF.

Pois bem.

À fl. 135 foi juntada certidão de óbito. À fl. 136 foi certificado que o 

bloqueio de fl. 71 não foi efetivado, por não ter sido gerado o ID de 

transferência pelo sistema, logo impossível a sua vinculação, sendo 

necessário, se for o caso, um novo bloqueio.

Assim, depois de decorrido o prazo de suspensão deferido à fl. 133, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 24 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29264 Nr: 64-05.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT, Stoessel de Oliveira Naves 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Stoessel de Oliveira Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "...Com essas considerações, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, emendar a inicial, indicando nos autos se existe 

procedimento de inventário e seu respectivo inventariante, ou, 

individualizar e qualificar os sucessores do falecido, ou, ainda, comprovar 

a inexistência de inventario judicial e extrajudicial que lhe impossibilite 

qualifica-los, sob pena de indeferimento da inicial.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 07 de novembro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72930 Nr: 2127-27.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaídes Morales Castanho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , INTIME-SE, desde já, a fazenda executada para juntar aos autos, no 

prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período, caso assim já não tenha sido 

procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70250 Nr: 598-70.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRS, GRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 598-70.2016.811.0014 (Código: 70250)

 VISTO,

REITERE-SE a intimação da parte exequente para proceder o regular 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69281 Nr: 60-89.2016.811.0014

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXIA MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa perspectiva, deve ser admitida a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação, a fim de possibilitar o cumprimento 

da liminar, haja vista que este não foi encontrado pelo oficial de justiça, 

consoante entendimento consolidado pela remansosa jurisprudência 

pátria. Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da parte demandante e, 

via de consequência, DETERMINO a restrição de circulação do bem 

descrito na inicial, por intermédio do Sistema Renajud. 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.: 77032 Nr: 1968-50.2017.811.0014

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1968-50.2017.811.0014 (Código: 77032)

VISTO,

 DEFIRO o pedido de fl. 33, na forma postulada.

Por conseguinte, DESENTRANHE-SE o mandado de fl.29, para que novas 

diligências sejam efetuadas na tentativa de retomar o veículo e citar o réu.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63403 Nr: 84-88.2014.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Processo nº 84-88.2014.811.0014 (Código: 63403)

VISTO,

 Considerando que a Procuradoria Estadual está confeccionando os 

cálculos de liquidação em procedimento análogos movidos em face da 
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municipalidade requerida, visando promover a celeridade processual bem 

como a economia dos cofres públicos, REMETAM-SE os autos ao 

mencionado órgão, a fim de que manifeste a possibilidade de tal 

desiderato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67393 Nr: 877-90.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlia dos Anjos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de liquidação de sentença, intentada por JÚLIA DOS ANJOS 

SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que este, intimado 

apresentou impugnação alegando a liquidação instalada nestes autos teria 

resultado “zero”, ao argumento de que a requerente já foi beneficiada com 

a incorporação salarial e recebimento das parcelas remanescentes 

requestadas.

Pois bem.

De início, em pese a forçosa argumentação da fazenda pública estadual 

quanto a possível liquidação zero, tem-se que, ainda assim, necessária à 

realização da perícia, uma vez que este juízo, por si só, não possui 

conhecimentos específicos para dirimir sobre a questão sem o prévio 

parecer do expert.

Ora, de elementar conhecimento que em se tratando de liquidação 

consubstanciada em cálculo complexo, a apuração deverá ser realizada 

em sede de perícia contábil porque, mesmo que o julgador tenha 

conhecimentos técnicos contábeis ele não pode se valer de tal para 

reconhecer como válidos os cálculos apresentados pela parte exequente, 

e, tampouco, acolher os argumentos lançados pela parte executada, 

hipótese em que é necessário o suporte de um expert (Precedente: STJ, 

AgRg no AREsp 348.894/RN, 1ª Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 

21.11.2013).

Neste particular, conforme determinado na sentença, o percentual devido, 

se houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do artigo 509, inciso I, e seguintes, do NCPC.

 Desta feita, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, 

em razão da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação 

desta diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.

Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, que deverá para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais 

(art. 465, § 2º, do NCPC).

 Em aceitando o encargo, FIXO os honorários periciais em R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), considerando o valor médio da consultoria, a 

mediana complexidade da liquidação, a distância do escritório do expert 

até a sede deste juízo, o tempo decorrente para a resposta dos quesitos 

apresentados e o grau de especialidade do contador.

Registra-se que, a teor da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Estado de Mato Grosso, o ônus de suportar o pagamento dos honorários 

periciais será do Município de Poxoréu/MT, de tal sorte que, sendo 

designado dia e horário para a confecção do trabalhos periciais, a 

municipalidade deverá ser intimada para o respectivo pagamento em 15 

(quinze) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Prosseguindo, não havendo impugnações, INTIME-SE, desde já, a fazenda 

executada para juntar aos autos, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, 

a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75049 Nr: 1078-14.2017.811.0014

 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: OMNI S/A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), e, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, 

impulsiono estes autos para proceder a INTIMAÇÃO da parte autora, via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico) para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal , sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62141 Nr: 426-36.2013.811.0014

 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: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nocoladelli - OAB:MT17.980A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), e, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, 

impulsiono estes autos para proceder a INTIMAÇÃO da parte autora, via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico) para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal , sob pena de extição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69195 Nr: 1771-66.2015.811.0014

 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 Cursino de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sancho Cursino de Jesus, Honorinda Araújo 

Cursino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glayton Marcus M. Nunes - 

OAB:MT 5957, Vilson Cirilo de Rezende - OAB:12.019/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), e, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, 

impulsiono estes autos para proceder a INTIMAÇÃO da parte autora, via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico) para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal , sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 3704 Nr: 771-75.2008.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mipasa Mercantil Indústria Pastoril Agrícola 

S/A.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Maciel - 

OAB:MT/7301-A, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - OAB:6780, 

Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), e, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, 

impulsiono estes autos para proceder a INTIMAÇÃO da parte autora, via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico) para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal , sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000484-46.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000484-46.2018.8.11.0014 DESPACHO VISTO, Preenchidos 

os requisitos legais, RECEBO o presente inventário judicial. Por 

consequência, NOMEIO inventariante a Sra. MARIA APARECIDA SILVA, 

que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias de bem e 

fielmente desempenhar o encargo (art. 617, parágrafo único do NCPC). 

Prestado compromisso, APRESENTE, a inventariante, no prazo de 20 

(vinte) dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620 do NCPC). Vindo as primeiras declarações, 

CITEM-SE os herdeiros e eventuais interessados, inclusive a Fazenda 

Pública Estadual (art. 626 do NCPC) para, querendo, manifestem sobre as 

primeiras declarações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 627 do NCPC). Os 

que sejam domiciliados nesta comarca serão citados na forma dos artigos 

249 a 255 do NCPC. Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, todos os 

demais. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE edital de publicação para conhecimento 

de terceiros dos termos do presente inventário. Havendo sucessores 

incapazes, o que é o caso (Ana Vitória Araújo Silva – 17 anos), DÊ-SE 

vistas ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 09 de novembro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-64.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE SOUZA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO VISTO, De elementar 

conhecimento que a requerida não pode realizar o corte de energia em 

razão de débitos pretéritos, consoante remansosa jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse panorama, considerando que 

a nova fatura enviada à parte autora refere-se a suposto consumo 

ocorrido em outubro/2010, tem-se que ilegítima eventual suspensão do 

serviço público. Inobstante, haja vista que a cobrança trata-se de fato 

novo, não havendo consonância com a narrativa descrita na exordial, 

aliado ao fato de que a requerida já foi citada, tendo inclusive contestado a 

ação, o requerimento não merece deferimento, na forma posta à 

apreciação. Ainda assim, diante do poder geral de cautela conferido aos 

magistrados, e sendo flagrante a ilegalidade de eventual corte do 

fornecimento de energia pela inadimplência do consumo aferido no mês de 

outubro/2010, DETERMINO seja a requerida notificada para se abster de 

promover qualquer ato de império que possa ensejar danos ao 

consumidor, sob pena de configurar ato ilícito passível de reparação. No 

mais, PROMOVA-SE, a Sra. Gestora, os atos necessários ao regular 

processamento do feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 08 de novembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-13.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULEI RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000234-13.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: JULEI 

RODRIGUES DE MIRANDA VISTO, Trata-se de ação reclamação de 

cobrança apresentada por A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME em face 

de JULEI RODRIGUES DE MIRANDA, já qualificados nos autos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – DA REVELIA. De elementar conhecimento que 

nas ações que tramitam sob o rito da Lei nº 9.099/1995, o não 

comparecimento da parte requerida à qualquer audiência designada, sem 

causa justificativa, enseja, de imediato, a sua revelia, presumindo-se 

verdadeiros os fatos deduzidos pelo requerente na peça de ingresso. 

Portanto, ausente o demandado na solenidade, em que pese regularmente 

citado e intimado, com fundamento no art. 20, da Lei nº 9.099/95, 

DECRETO a revelia da parte ré. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, 

atenta aos princípios da brevidade e economia processual conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide, nos termos do 

permissivo legal constante art. 355, inciso I, do NCPC. III – MÉRITO. Através 

da presente demanda, pretende o requerente o recebimento do valor 

devido pela parte requerida, que resultou na importância de R$ 1.130,00 

(Um mil cento e trinta reais). Com efeito, o ônus de provar fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito pleiteado pela parte autora é da 

parte ré, devendo utilizar-se de todos os meios legais para desconstituir a 

relação jurídica existente e os valores pleiteados, segundo preconiza o 

art. 373, inciso II, do NCPC. Todavia, na espécie, a parte demandada foi 

declarada revel, de tal sorte que não produziu nenhuma prova que 

buscasse a desconstituição do negócio jurídico havido entre as partes. De 

fato, os documentos que embasam a demanda são válidos e eficazes, 

ante a ausência de contraposição pela parte ré daqueles fundamentos 

aduzidos pela parte demandante. Logo, o pedido formulado na inicial 

merece procedência. Nesta linha de intelecção, tenho como provada a 

dívida na quantia de R$ 1.130,00 (Um mil cento e trinta reais), proveniente 

da venda de produtos, consoante atestam os recibos que instruem a 

inicial. IV – DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do NCPC JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR a parte ré ao 

pagamento do valor R$ 1.130,00 (Um mil cento e trinta reais) quantia que 

deverá ser acrescida de juros legais de 1% e corrigida monetariamente 

pelo INPC desde a citação. SEM custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

25 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-73.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

ADOLFO FERNANDES CATALA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDREIRA & MORAES PEDREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000327-73.2018.8.11.0014. REQUERENTE: OFERTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP, ADOLFO FERNANDES CATALA NETO 

REQUERIDO: PEDREIRA & MORAES PEDREIRA LTDA - ME VISTO, Trata-se 

de ação reclamação de cobrança apresentada por OFERTÃO – IND. E 

COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - EPP em face 

de PEDREIRA E MORAES PEDREIRA LTDA, já qualificados nos autos. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – DA REVELIA. De elementar conhecimento que 

nas ações que tramitam sob o rito da Lei nº 9.099/1995, o não 

comparecimento da parte requerida à qualquer audiência designada, sem 

causa justificativa, enseja, de imediato, a sua revelia, presumindo-se 

verdadeiros os fatos deduzidos pelo requerente na peça de ingresso. 

Portanto, ausente o demandado na solenidade, em que pese regularmente 

citado e intimado, com fundamento no art. 20, da Lei nº 9.099/95, 

DECRETO a revelia da parte ré. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, 

atenta aos princípios da brevidade e economia processual conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide, nos termos do 

permissivo legal constante art. 355, inciso I, do NCPC. III – MÉRITO. Através 

da presente demanda, pretende o requerente o recebimento do valor 

devido pela parte requerida, que resultou na importância de R$ 9.488,00 

(nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais). Com efeito, o ônus de provar 

fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito pleiteado pela parte 

autora é da parte ré, devendo utilizar-se de todos os meios legais para 

desconstituir a relação jurídica existente e os valores pleiteados, segundo 

preconiza o art. 373, inciso II, do NCPC. Todavia, na espécie, a parte 

demandada foi declarada revel, de tal sorte que não produziu nenhuma 

prova que buscasse a desconstituição do negócio jurídico havido entre as 

partes. De fato, os documentos que embasam a demanda são válidos e 

eficazes, ante a ausência de contraposição pela parte ré daqueles 

fundamentos aduzidos pela parte demandante. Logo, o pedido formulado 

na inicial merece procedência. Nesta linha de intelecção, tenho como 

provada a dívida na quantia de R$ 9.488,00 (nove mil quatrocentos e 

oitenta e oito reais), proveniente da venda de produtos, consoante 

atestam os recibos que instruem a inicial. IV – DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC JULGO PROCEDENTE a 

ação para CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor R$ 9.488,00 

(nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais) quantia que deverá ser 

acrescida de juros legais de 1% e corrigida monetariamente pelo INPC 

desde a citação. SEM custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de 

praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 25 

de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-29.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE ASSIS OLIVEIRA SEIBT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000511-29.2018.8.11.0014. REQUERENTE: SUELI DE ASSIS OLIVEIRA 

SEIBT REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTO, Trata-se de 

demanda indenizatória ajuizada por SUELI ASSIS OLIVEIRA SEIBT em face 

de VIVO S.A, em que intimada a parte requerente para emendar a inicial, 

esta manteve-se inerte. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para emendar a 

inicial, sob pena de indeferimento da inicial, todavia, manteve-se inerte. 

Destarte, a extinção do feito é medida imperiosa. Deste modo, ante a 

inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do 

artigo 330, inciso III c/c art. 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, declaro EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, do NCPC. Sem custas e despesas 

processuais. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

29 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000111-49.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI LIMA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000111-49.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: JURACI LIMA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos autos é possível 

verificar que após a prolação do decisum, a parte requerida aportou ao 

feito comprovante do pagamento integral da condenação. Intimada, a parte 

requerente concordou com os valores depositados, postulando, pois, pelo 

levantamento dos mesmos. Diante do exposto, vislumbra-se que houve 

satisfação integral do débito oriundo da condenação, razão pela qual 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 794, I, do CPC. 

Por conseguinte, expeça-se o competente alvará de liberação e 

levantamento na forma determinada no ID 16233564. Intime-se 

pessoalmente a parte exequente do levantamento do respectivo alvará. 

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 30 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-07.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA JAINE DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000506-07.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: LETICIA 

JAINE DOS SANTOS RODRIGUES Vistos, Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por A DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA, representada 

pela sua proprietária CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS em face de 

LETÍCIA JAINE DOS SANTOS RODRIGUES, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Realizada audiência de conciliação (id 16229443), 

as partes entabularam acordo e estabeleceram que o débito de R$ 

1.220,00 (mil duzentos e vinte reais) será adimplido pela requerida 

mediante parcelamento, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, de 

R$203,00 (duzentos e três reais), sendo a primeira parcela paga no dia 

30.11.2018, e as demais na mesma data nos meses subsequentes. 

Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

entre as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela 

qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem 

a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 544 de 763



a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o ACORDO entabulado no evento nº 16229443, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade processual. 

Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 30 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-81.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000611-81.2018.8.11.0014. REQUERENTE: RAIMUNDA DA SILVA 

CARDOSO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de valores 

pagos indevidos, e indenização por danos morais ajuizada por RAIMUNDA 

DA SILVA CARDOSO em face de BANCO PAN S/A. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que a autora 

atribuí à causa o valor de R$ 47.149,35 (quarenta e sete mil cento e 

quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), em total dissonância ao 

disposto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, tornando o presente 

Juizado Especial, pois, incompetente para o processamento da demanda. 

Destarte, em sendo incompatível com o procedimento instituído pela LEJ, 

imperiosa a extinção da ação, nos moldes do art. 51, inciso II, da Lei nº 

9.099/95. A guia de ilustração, veja-se a jurisprudência pátria: “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. HAVENDO PEDIDOS 

CUMULADOS, O VALOR DA CAUSA CORRESPONDERÁ À SOMATÓRIA 

DO CONTEÚDO ECONÔMICO DE CADA UMA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL (ART. 259, II, DO CPC). NO CASO, A SOMA DOS 

PEDIDOS FORMULADOS ULTRAPASSA QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS, 

LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 3º, INCISO I, DA LEI 

9.099/95). RENÚNCIA TÁCITA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DO AUTOR 

CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O APELO DA 

RÉ”. (TJDFT, ACJ 20140110764795, 1ª Turma Recursal, j. 14.10.2014, Rel. 

Juiz de Direito Flávio Fernando Almeida da Fonseca). “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

NO VALOR DE R$ 135.000,00. O VALOR DA CAUSA É O DO CONTRATO 

E QUE EXCEDE AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIDE QUE NÃO SE 

LIMITA AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA QUE 

EXTINGUIU O FEITO PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

QUE VAI CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS, RI 

71004988887, 4ª Turma Recursal Cível, Rel. Juíza de Direito Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, j. 29.08.2014). Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu– MT, 

30 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000001-50.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CARLA NERY MANDU SILVA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE BUSCA NA INTERNET LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURY SOARES MARQUES JUNIOR OAB - RJ79553 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE OAB - SP169005 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000001-50.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: ANNA CARLA NERY MANDU 

SILVA E SILVA EXECUTADO: ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE 

BUSCA NA INTERNET LTDA - EPP VISTO, Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Trata-se de cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos 

autos é possível verificar que após a prolação do decisum, a parte 

requerida aportou ao feito comprovante do pagamento integral da 

condenação, conforme se verifica no comprovante de pagamento de id 

15923667. Intimada, a parte requerente concordou com os valores 

depositados, informando, pois, a conta bancária para a transferência do 

montante depositado, mediante a expedição de alvará, conforme se 

verifica no id 15814404. Diante do exposto, vislumbra-se que houve 

satisfação integral do débito oriundo da condenação, razão pela qual 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, II, do NCPC. 

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação e 

levantamento em favor da promovente, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 16/2011-CGJ. Por fim, considerando o petitório do 

executado de id 15923662, informando o pagamento em duplicidade da 

condenação, INTIME-SE o executado para que informe o número da conta 

corrente para que seja feito o levantamento de alvará judicial na conta 

informada, ante a impossibilidade de desbloqueio do valor bloqueado via 

sistema Bacenjud. Ademais, após a apresentação da conta do executado, 

EXPEÇA-SE o competente alvará, para devolução do pagamento realizado 

em duplicidade. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 31 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000502-10.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER TRABACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745/B (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MATEUS CRIVELETTO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca do 

laudo de avaliação, bem como da certidão negativa de intimação do 

requerido.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 82720 Nr: 2588-68.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MAIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGREVILE FABIANO DE 

ATHAYDE - OAB:66.709/PR

 Visto.

Considerando o teor da certidão de fl. 13, redesigno a audiência visando a 

oitiva da testemunha para o dia _29__/_11___/___2018___, às 

__12___:__50__ horas.
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Intime-se a testemunha, o defensor do acusado, bem como o 

representante ministerial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50558 Nr: 2425-98.2012.811.0033

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN LEME TELLES, MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARLINDO GODOY, ESPOLIO DE 

HELY SERGIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, 

em 5 (cinco) dias, justificando a pertinência e necessidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28026 Nr: 1904-27.2010.811.0033

 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): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

NEUZA TEREZINHA MACHADO, DENIS CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que se manifeste, no prazo legal, acerca da carta 

precatória devolvida as fls. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32582 Nr: 769-09.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABUNA TEXTIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE A. BARROS - 

OAB:206.335/SP, DENIS DONAIRE JUNIOR - OAB:OAB/SP 147.015, 

LEANDRO MARCANTONIO - OAB:OAB/SP 180.586, MILENA LOPES 

CHIORLIN - OAB:205532/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca do ofício de fls. 125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29294 Nr: 43-69.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. PATRICIA MARIANO DA SILVA, na qualidade de 

advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2256 Nr: 297-28.2000.811.0033

 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): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898, Franciscarlos Alcantara - OAB:4746 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR, 

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da penhora (fl. 268) e 

avaliação (fls.273/274), e apresente impugnação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 23204 Nr: 443-54.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ROSANA DELIRES CANOVA DE AZEVEDO, 

NEUZA TEREZINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:39880/PR

 Intimo as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se 

acerca do laudo de avaliação de fls. 217/219.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59865 Nr: 1352-86.2015.811.0033

 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: ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARCOS LUIZ ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 71. 

Portanto, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

inventariante para requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69284 Nr: 686-17.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MAURICIO DE OLIVEIRA - ME, JOSÉ 

MAURICIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 90/91.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000626-90.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANGILENE RIBEIRO DA SILVA PERES (REQUERIDO)

EDUARDO A PERES - ME (REQUERIDO)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30890 Nr: 1645-95.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO, ÉDINA MARIA MALDONADO 

BATICIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MALDONADO BATICIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BUSS SONNENBERG 

- OAB:18.389/MT

 Vistos etc.

1. INTIME-SE o Município de São José do Rio Claro-MT, na pessoa de seu 

representante legal, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o teor da petição de fls. 254, a qual informa o inadimplemento do 

valor remanescente, a fim de dar efetividade à decisão de fl. 180, que 

determina ao Poder Executivo Municipal o pagamento das custas referente 

à permanência do interditado naquela instituição.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

3. Cientifique-se o Município que o não pagamento do débito pendente com 

a instituição, ocasionará em bloqueios de eventuais valores em conta 

bancária vinculadas ao Município de São José do Rio Claro-MT.

 5. Publique-se e cumpra-se.

6. Às providências, com urgência.

São José do Rio Claro, 9 de novembro de 2018.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16624 Nr: 1692-45.2006.811.0033

 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: ELISEU JOSE SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASARO JOSE DOS SANTOS, JUCILENE 

LUZIA DOS ANJOS NUNES, DEVAIR VALIM DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA PETRILLI COELHO DE 

SOUZA - OAB:19820/O, MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - 

OAB:98265/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5.925/MT

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos dos litigantes para que, em 15 (quinze) 

dias, manifestem ou não interesse no prosseguimento do feito, porquanto 

do término do prazo de suspensão para eventual acordo.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 4692 Nr: 375-56.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO MARQUES VERÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA MARIANO - 

OAB:3856/MT

 Vistos em correição.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58409 Nr: 368-05.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRES GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, JOSE AYRES GOMES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PLASTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE 

MAZUCHINI CAUNETO - OAB:24548/MT

 Vistos em correição.

1. Diante da certidão de decurso de prazo sem manifestação do requerido 

citado por edital (fl. 49), a nomeação de curador especial é medida que 

impõe.

Assim, nomeio como curador especial ao requerido citado por edital o 

ilustre causídico militante na Comarca, Dr. Gustavo Henrique Mazuchini 

Cauneto, OAB/MT 24.548, cuja verba honorária será arbitrada ao final do 

processo, com fulcro no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que apresente 

defesa, no prazo legal.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57769 Nr: 13-92.2015.811.0033

 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): JAIR MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 c) Atualizado o débito, intime-se o Executado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir espontaneamente a sentença, sob pena de multa de 

10% e, também, de honorários de advogado, no mesmo percentual, 

conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73872 Nr: 2865-21.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS EDSON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LEANDRO MARTINS 

ROSADA - OAB:11544-A MT, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 
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manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27275 Nr: 1149-03.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se, via DJe, a patrona da requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59171 Nr: 858-27.2015.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CHRISTÓFOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:12.724/MT, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - 

OAB:15.441/MT

 Certifico que, conforme determinação judicial, a audiência designada para 

o dia 14 de novembro às 15:45 não acontecerá, haja vista que a 

magistrada estará em usufutro de compensária. Desta forma, a referida 

audiência foi redesignada para o dia 21 de março de 2019 no mesmo 

horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27605 Nr: 1483-37.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARA DE MELLO, CLAUDEVAN CARNEIRO DE 

OLIVEIRA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISA BACCHI COVER - 

OAB:8333/MT, LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - 

OAB:7.329/MT

 Visto.

Tendo em vista a composição firmada às fls. 250/251 entre as partes, não 

havendo nenhuma óbice para sua homologação, HOMOLOGO-A, e, via de 

consequência, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61201 Nr: 1792-63.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZELINO GOMES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 24, "Certifico e dou fé 

que não foi possível dar cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO, em 

que o requerente Alzelino Gomes Lima e requerido Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro Dpvat S/A, haja vista que, o endereço que consta o 

mandado está incompleto. Por esse motivo devolvo ao cartório".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63780 Nr: 102-62.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI COELHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do laudo médico pericial, encartado aos autos as fls. 78/87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63678 Nr: 20-31.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHO HACKBARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do laudo médico pericial, encartado aos autos as fls. 71/78.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54423 Nr: 1235-13.2016.811.0049

 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: ADELINO BELLÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILI KNABBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ e em 

cumprimento a decisão de fls. 143, impulsiono os autos para intimar as 

partes a fim de se manifestarem no prazo legal acerca da proposta de 

honorários periciais encartada aos autos as fls. 153/154.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64749 Nr: 755-64.2018.811.0049

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Intime-se o réu para manifestar quanto ao pedido de desistência da ação.

Considerando que o réu possui advogado nos autos, proceda-se a 

intimação via DJE.

Cumpra-se.

Vila Rica, 08 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva.

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61578 Nr: 2026-45.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNILZA MENDONÇA FERREIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do laudo médico pericial, encartado aos autos as fls. 70/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63187 Nr: 2897-75.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARCELINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 95, "Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO, em face da 

Requerente CLAUDIA MARCELINA DE SOUZA, procedi da forma abaixo. 

Com o intuito de obter mais informações sobre a localização da 

Requerente, pois ao que parece o endereço está errado, compareci ao 

Viveiro Vila Rica – MT, Projeto Iguatu, Zona Rural, Vila Rica – MT, em 

16/10/2018, às 16h30min, falei com os que ali estavam os quais disseram 

que a Requerente não reside ali. Dialoguei com o Senhor Paulo Henrique 

(filho do ex-vereador vulgo “Carequinha” que possuía terra no Projeto 

Aracaty) e com o Servidor da Prefeitura de Vila Rica – MT, Senhor Hely, 

em 16/10/2018, às 16h40min, eles desconhecem “Chácara da Prefeitura 

no Projeto Aracaty” e não conhecem a Requerente. Conversei, também, 

com a Senhora Jaine Ferreira Santos, fone (66) 3554-1902 (secretária 

dos advogados Dr. Juliano Paiao Rios e Dr. Marcos Silva Nascimento), com 

endereço à Avenida Perimetral Sul, n. 103, quase em frente ao Posto 

Ipiranga, Setor Sul, Vila Rica – MT, em 19/10/2018, às 17h55min, a qual 

disse não saber o endereço nem o telefone da Autora. Assim sendo, não 

fiz a intimação...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63784 Nr: 106-02.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA FERNANDES CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do laudo médico pericial, encartado aos autos as fls. 75/85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 2227 Nr: 157-09.2001.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONÍDIO BENEDITO DAS CHAGAS, LIONÍDIO 

BENEDITO CHAGAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Código: 2227

Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre a petição e 

comprovante de pagamento juntado às fls. 95/96.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 24 de outubro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63680 Nr: 22-98.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTE SIGNORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do laudo médico pericial, encartado aos autos as fls. 55/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56354 Nr: 2217-27.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do laudo médico pericial encartado aos autos as fls. 48/55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62714 Nr: 2652-64.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:25.313/A, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do laudo médico pericial, encartado aos autos as fls. 61/66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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 Cod. Proc.: 56875 Nr: 2445-02.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMUALDO ALGERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O, RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do laudo médico pericial, encartado aos autos as fls. 70/77.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48539 Nr: 26-43.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR GONÇALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IGOR GONÇALVES RODRIGUES, Rg: 

2937067-1, Filiação: Keila Gonçalves Rodrigues e Edmar Lopes dos 

Santos, data de nascimento: 05/02/1996, brasileiro(a), natural de Vila 

Rica-MT, convivente, vaqueiro, Telefone (66) 98117-8929. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: CONSTA NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA QUE NO 

DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014, NA RUA 06, Nº 116, BAIRRO VILA NOVA, 

NESTA CIDADE O RÉU IGOR GONÇALVES RODRIGUES, TRAZIA CONSIGO 

EM SEU BOLSO PARA CONSUMO PESSOAL, UMA PORÇÃO DE ERVA 

"CANNABIS SATIVA L", PESANDO APROXIMADAMENTE 0,3 DÉCIMOS DE 

GRAMA SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO 

LEGAL OU REGULAMENTAR QUANDO FOI ABORDADO PELA POLÍCIA 

MILITAR, INCORRENDO NA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ARTIGO 28 

DA LEI 11.343/06. A DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 02 DE JULHO DE 2016.

Despacho: Vistos.Tendo em vista a resposta de ofício, juntado às fls. 

52.Defiro o pedido Ministerial de fls. 43, cite-se o réu por edital, nos termos 

do artigo 361 do CPP.Transcorrido o prazo sem resposta do réu, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para os fins do artigo 366 do 

CPP.Às providências.Cumpra-se.Vila Rica/MT, 03 de outubro de 

2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 09 de novembro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67502 Nr: 2520-70.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURA FERREIRA NORATO SOBRINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000588-30.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS ANJOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

NATURA COSMÉTICOS 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 intimar o patrono do 

requerente da designação da Audiência de Conciliação para o dia 12 de 

dezembro de 2018 , às 8h30min horas (MT). VILA RICA, 12 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

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49441 Nr: 1786-98.2017.811.0035

 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: MARIA ROSICLEIA RIBAMAR DA SILVA

 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:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49863 Nr: 2026-87.2017.811.0035

 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: EVA APARECIDA PINTO

 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:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47063 Nr: 537-15.2017.811.0035

 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: Otalício Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38120 Nr: 542-08.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jakson Ricardo Freier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Preclusa esta decisão expeça-se RPV em favor do 

e x e q u e n t e . À s  p r o v i d ê n c i a s . 

Cumpra-se.________________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51505 Nr: 2735-25.2017.811.0035

 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: MEROLITA ROCHA DA SILVA

 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:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49859 Nr: 2023-35.2017.811.0035

 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: SUELI MORENO FERNANDES SCHINDLER

 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:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51533 Nr: 2741-32.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jakson Ricardo Freier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a inércia da parte executada, determino a expedição de requisição 

de pequeno valor ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

devendo constar expressamente que a dívida objeto destes autos tem 

natureza alimentar, aplicando-se a orientação da Súmula 144 do Superior 

Tribunal de Justiça e art. 6º, § 1º da Lei 9.469/97.

Comprovado o recebimento da requisição junto ao Tribunal de Justiça, 

arquivem-se os autos.

Intimem-se as partes desta decisão.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55415 Nr: 869-45.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cesar Passinato Amorim, Angelita 

Rodrigues da Silva Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560/O, MARCELO ALVARO 

CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Vistos em correição.

 Sobre a petição de ref7, ofertando bem à penhora, manifeste-se o 

exequente, no prazde 05 (cinco) dias, após conclusos.

 Às providências.

______________________________

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37103 Nr: 36-32.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.
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Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37100 Nr: 33-77.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Jordão dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 
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da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37083 Nr: 17-26.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINORA SANTANA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 
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(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37207 Nr: 112-56.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Umbelina Simon Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36976 Nr: 2194-94.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Gomes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 
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OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37300 Nr: 164-52.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.
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 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37299 Nr: 163-67.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adinnan Rosa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 556 de 763



nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37276 Nr: 147-16.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BATISTA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 
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partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37196 Nr: 102-12.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37192 Nr: 98-72.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia dos Santos Vasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.
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É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37365 Nr: 192-20.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiva Jesus de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 
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MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37101 Nr: 34-62.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.
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 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37368 Nr: 195-72.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Balduíno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 
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necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37360 Nr: 187-95.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36973 Nr: 2191-42.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Ferreira Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.
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O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35643 Nr: 1402-43.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augustinha Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37369 Nr: 196-57.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hervis Cley Alves Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 
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aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37215 Nr: 116-93.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDSON CARVALHO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.
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Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37086 Nr: 19-93.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Maria Bertotti Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37364 Nr: 191-35.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Peres de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 
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no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37362 Nr: 189-65.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Dal Piva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 
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assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37274 Nr: 145-46.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.
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Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37283 Nr: 154-08.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eliane Lopes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37231 Nr: 126-40.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Venceslau da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37228 Nr: 124-70.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Florença da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 
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Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37133 Nr: 58-90.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Odete Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 
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diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37112 Nr: 43-24.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elis Regina Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 
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Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37310 Nr: 172-29.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Martins Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37195 Nr: 101-27.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Fátima Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37190 Nr: 96-05.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelly Cristina Bicudo de Souza da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 
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conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37097 Nr: 30-25.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERNILDES FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 
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cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36891 Nr: 2119-55.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselaine Dias Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 
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Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36890 Nr: 2118-70.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Rosane Prante Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37302 Nr: 166-22.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MENDES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37079 Nr: 13-86.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37366 Nr: 193-05.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma de Aguiar Sessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.
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 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37306 Nr: 169-74.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA FRAGA RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 
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da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37280 Nr: 151-53.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Kelpinski Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37237 Nr: 131-62.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Gomes Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.
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É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37216 Nr: 117-78.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karla Viana Prado Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 
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MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37127 Nr: 55-38.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Moreira Belo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.
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 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36806 Nr: 2050-23.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélia Viana Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 584 de 763



necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37412 Nr: 226-92.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalzirene Ribeiro e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37298 Nr: 162-82.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frank Marques da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.
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O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37219 Nr: 119-48.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izenilda Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37118 Nr: 48-46.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRNA RODRIGUES MORAES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 
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aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37084 Nr: 18-11.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMÉIA LUIZA DA COSTA HONORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.
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Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37016 Nr: 2231-24.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37312 Nr: 174-96.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni Jesus de Oliveira Montenegro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.
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No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37308 Nr: 170-59.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BARBOSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 
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COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37303 Nr: 167-07.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edi Batista Ribeiro de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 
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mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37217 Nr: 118-63.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercina Pereira dos Santos Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 37119 Nr: 49-31.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelem Cristina Fraga Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36985 Nr: 2203-56.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PODENCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 
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jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57800 Nr: 1636-83.2018.811.0035

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTORO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 

CONSULTORIA EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LUIZ FRANCO DE 

CAMPOS - OAB:209784 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre a proposta 

de honorários periciais de REF. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40022 Nr: 1247-06.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS LUIZ DE REZENDE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42608 Nr: 640-56.2016.811.0035

 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: Nelson Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46413 Nr: 238-38.2017.811.0035

 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: Arlete Mendes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 
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partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51273 Nr: 2644-32.2017.811.0035

 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: Walmir Rinaldi

 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:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54114 Nr: 394-89.2018.811.0035

 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: Braz de Jesus Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58818 Nr: 2003-10.2018.811.0035

 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: Ivo Luiz Ruaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMA - CONSULTORIA, METODOS, 

ASSESSORIA E MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a caução ofertada à ref.08.

Expeça-se o necessário.

 Lavre-se o competente termo.

Oficie-se ao DETRAN para que promova a restrição/averbação da caução 

do veículo indicado à ref.08.

 Às providências. Cumpra-se.

 ____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54052 Nr: 368-91.2018.811.0035

 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: JOÃO QUARESMA

 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:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53306 Nr: 94-30.2018.811.0035

 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: Suail Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHANDARA ADRYHELLE VILELA 

DE ALMEIDA - OAB:21021/O, Walef Caik Calixto Feitosa - 

OAB:MT/21568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34616 Nr: 643-79.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oderaldo Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37080 Nr: 14-71.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACILDA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.
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Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53987 Nr: 352-40.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOZILDA LOBO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Alto 

Garças - MT

 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:

 Cód: 53987

DECISÃO/CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido expresso de tutela 

de urgência proposta por LEOZILDA LOBO NOGUEIRA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS/MT, a fim de 

compeli-los a fornecerem a parte autora os medicamentos Press Plus ® 

(princípio ativo anlodipina e benazepril; Doss (Vitamina D específica para 

diabético, 1.000 – 1 capsula ao dia); Forxiga®, (principio ativo 

Dapaglifozina); Galvus® (principio ativo Vildaglipna), haja vista indicação 

médica para tanto.

O pedido veio instruído com os documentos de ref. 02.

Determinado a colheita do parecer do NAT com urgência à ref. 04, este 

aportou à ref. 08.

Inicio a análise do pleito liminar trazendo os seguintes dispositivos 

constitucionais:

“Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:

...omissis...

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata

 “Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

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.”

Dessume-se, portanto, que a CF/88 alocou a saúde no “status” de direito 

social e, como tal, deve ser protegida e garantida pelo Estado. Aliás, é 

esse o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

DEFERIMENTO - OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO 

GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE 

COM RISCO DE VIDA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - LEI 8.080/90, CONSTITUIÇÕES FEDERAL 
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E ESTADUAL - ART. 196 E 217 - PROMOÇÃO DA SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO 

FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - ALEGAÇÃO 

DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - 

ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER 

EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INDEMONSTRA-ÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA 

DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO 

AUTOR - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a saúde e a vida direitos de todos 

e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de 

norma programática, mas sim definidora de direito fundamental, ex vi do 

artigo 5º, § 1º da Lei Maior. É possível, excepcionalmente, a concessão de 

antecipação de tutela contra o Estado, quando caracterizado o estado de 

necessidade e a exigência de preservação da vida humana. A alegada 

ausência de previsão orçamentária não pode ser motivo para a negativa 

de internação em UTI e para o respectivo pagamento das despesas dela 

decorrentes, uma vez que não há termos de comparação entre previsão 

orçamentária e o direito à vida”. (negritou-se)

Não menos importante, o direito social, dentre os direitos fundamentais, se 

notabiliza pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que o 

indivíduo originariamente privado dos direitos fundamentais, que lhe é 

imanente, teria nos direitos sociais elencados na Constituição Federal o 

meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, os ditos 

direitos sociais, pertencentes à segunda geração dos direitos 

fundamentais, visam nada mais nada menos do que a igualdade entre os 

homens.

Assim, a concessão da tutela antecipada objetiva tão-somente outorgar ao 

indivíduo o mesmo direito à saúde usufruído por tantos outros que foram 

beneficiados por uma situação financeira abastada.

Logo, além do direito social garantido pela Constituição Federal de 1988, 

tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei n. 8.080/90, que imputa ao 

Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a 

obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício 

do direito à saúde. Veja-se:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

 Para corroborar o raciocínio exposto acima, convém citar 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) . (...)”

 Após essas considerações, passa-se à análise dos requisitos 

autorizadores da tutela de urgência.

 Verifica-se que dois são os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro), conforme artigo 300 do CPC.

 A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado.

Já o periculum in mora refere-se a ineficácia do provimento final em razão 

da demora.

O primeiro requisito vê-se incrustado no relatório médico e receituário de 

ref. 02, assinados por especialista, apontando a patologia sofrida pela 

autora, bem como informando que a paciente encontra-se em tratamento 

com uso contínuo das medicações supracitadas para combater a 

enfermidade sofrida.

Doravante, a urgência da medida é ínsita ao bem que se pretende tutelar, 

sedimentado que é na proteção à saúde da parte autora.

Ora, a não disponibilização dos medicamentos pela rede pública de saúde 

em tempo hábil, poderá ocasionar risco à saúde da parte autora, 

necessitando, portanto, da chancela judicial para obtenção do resultado 

prático, isto é, os fármacos prescritos pelo especialista. Daí reside o 

periculum in mora, isto é, o risco da ineficácia do provimento final.

 Nessa ordem de ideias, não se mostra crível qualquer omissão da parte 

demandada frente à necessidade premente do indivíduo ao tratamento 

indicado. Em corroboração a esse raciocínio, valho-me do seguinte julgado 

do STJ:

“(...) Ação ordinária objetivando a condenação do Estado do Rio Grande 

do Sul e do Município de Porto Alegre ao fornecimento gratuito de 

medicamento não registrado no Brasil, mas que consta de receituário 

médico, necessário ao tratamento de paciente portador do vírus HIV. (...) 

Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua 

pretensão, posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez 

assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como 

de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas – representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 

atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO 

PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 

INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da 

Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que 

compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 

brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional 

inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado (...) ” (negritou-se e grifou-se).

 A concessão da tutela prestigia, ainda, o princípio da proporcionalidade, 

decorrente do princípio do devido processo legal substancial, uma vez que 

a medida traz um caráter de urgência que sucumbe o interesse da parte 

adversa. Portanto, o seu deferimento vem ao encontro do próprio direito à 

vida, proporcionalmente superior aos interesses da Administração Pública.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que o ofício nº 422/2017 

oriundo da Secretaria Municipal de Saúde (ref. 02) informa que o 

medicamento Press Plus estaria disponível após realização de pedido pelo 

ente municipal e que as medicações Doss, Forxiga e Galvus não fazem 

parte do remune da farmácia municipal.

No mesmo sentido é o parecer do NAT á ref. 08, em que informou que o 

medicamento Doss (colecalciferol) está incluso na lista RENAME (Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais) sendo o único medicamento 

disponibilizado pelo SUS na forma genérica e que os demais 

medicamentos Galvus met – vildagliptina, e Forxiga - dapaglifozina não são 

assegurados pelo SUS.

Assim, em que pese as alegações da parte requerente no sentido de ser 

imprescindível a disponibilização dos medicamentos específicos 

supracitados à manutenção da saúde da paciente, tais alegações não 

foram comprovadas pelo relatório médico juntado à ref. 02, já que este não 

descreve a impossibilidade de substituição dos medicamentos prescritos 

por outros similares.

Dessa forma, nos termos do julgamento do Recurso Especial nº 

1657156/RJ vinculado ao Tema 106 dos recursos repetitivos, não restou 

comprovado cumulativamente os requisitos que permitem a concessão de 

medicamentos não incorporados pelos SUS.

A que se destacar que ainda que comprovada a incapacidade financeira 

da requerente em arcar com o custo dos medicamentos, bem como que 

todos eles se encontram registrados na ANVISA, não restou evidenciado 

nos autos por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 

expedido por médico especialista, da imprescindibilidade ou necessidade 

do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para que as partes 

FORNEÇAM à paciente LEOZILDA LOBO NOGUEIRA os medicamentos 

Press Plus ® (princípio ativo anlodipina e benazepril) e Doss (Vitamina D 

específica para diabético, 1.000 – 1 capsula ao dia) para uso contínuo, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, com as demais providências 

necessárias, comprovando nos autos. Por outro lado, caso não realizado 

no prazo apontado, as partes demandadas deverão INFORMAR quando 

serão entregues os medicamentos, com a juntada de atestado médico 

indicando que tal procrastinação não repercutirá em qualquer prejuízo à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 597 de 763



saúde da parte autora.

Transcorrido “in albis” o prazo assinalado, as partes demandadas terão 

igual prazo para comprovar que a parte autora recebera os medicamentos 

que necessita, sob pena de bloqueio nas contas públicas dos 

demandados (art. 497, CPC).

Quanto aos medicamentos Forxiga®, (principio ativo Dapaglifozina) e 

Galvus® (principio ativo Vildaglipna) que não são disponibilizados pelo 

SUS, intime-se a parte requerente para que comprove nos autos por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

especialista, a imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos, 

assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS, nos termos do Recurso Especial nº 1657156/RJ 

vinculado ao Tema 106 dos recursos repetitivos.

 Em seguida, tornem-me conclusos.

De outra banda, CITEM-SE na forma requerida. Consigne-se no mandado 

e/ou no instrumento de citação que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (CPC, art. 344).

EXPEÇA-SE o necessário. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE.

Às providências. Cumpra-se.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37505 Nr: 290-05.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Verônica da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na decisão (fls. 

240/248).

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Não obstante, considerando que o autor é beneficiário da assistência 

judiciaria gratuita o ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao 

Estado, nos termos da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, 

no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial no que tange a 

conversão da URV apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Em não havendo o depósito dos honorários periciais, apresentado o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 598 de 763



certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, para cobrança da 

verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se o Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37924 Nr: 472-88.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prudenciana Carvalho da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na decisão (fls. 

240/248).

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Não obstante, considerando que o autor é beneficiário da assistência 

judiciaria gratuita o ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao 

Estado, nos termos da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, 

no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial no que tange a 

conversão da URV apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Em não havendo o depósito dos honorários periciais, apresentado o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, para cobrança da 

verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se o Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37475 Nr: 269-29.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurentina Idalina de Jesus
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na decisão (fls. 

240/248).

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Não obstante, considerando que o autor é beneficiário da assistência 

judiciaria gratuita o ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao 

Estado, nos termos da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, 

no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial no que tange a 

conversão da URV apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Em não havendo o depósito dos honorários periciais, apresentado o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, para cobrança da 

verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se o Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36886 Nr: 2115-18.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ANTUNES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 
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apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58455 Nr: 1880-12.2018.811.0035

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ualisson Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:17581/MT

 DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO Nº 2264/18.

 Vistos em correição.

Colacionou-se aos autos nesta data Alvará de Soltura nº 

1012287-68.2018.8.11.0000.05.0001-18– 2ª Câm. Crim. concedido por 

meio da liminar nos autos de Habeas Corpus nº 1012287-68.2018 – 

CLASSE 307 – CNJ – COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT (Cód. 58455) pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinando a 

colocação do paciente UALISSON NOGUEIRA DA SILVA em liberdade com 

a imposição de cautelares diversas da prisão.

 Assim, cumpra-se integralmente a retro decisão em seus exatos termos, 

advertindo o paciente acerca das condições cautelares que lhe foram 

impostas e da necessidade de obediência, sob pena de nova custódia 

cautelar ser-lhe decretada.

VALE A PRESENTE COMO MANDADO E OFÍCIO NO QUE COUBER.

Intimem-se a vítima, o MPE e a defesa acerca da presente.

Cumpra-se.

 ____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49038 Nr: 1630-02.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACKENBAUER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358 - MT

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

para o dia 11 de dezembro de 2018, às 16h (MT), nas dependências do 

Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46190 Nr: 243-49.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alysson San Freitas Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 DESPACHO

 I – Expeça-se CARTA PRECATÓRIA com a finalidade de interrogar o réu, 

no seguinte endereço: Rua Vila Isabel, s/n (próximo à igreja adventista), 

Bairro Alta Torre, Fone: (66) 9 9215-8473, Catanhede/MA.

 II – Com o retorno da CP, abra-se vista às partes para apresentação dos 

memoriais finais. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34749 Nr: 528-47.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana D'arc Martins Rocha Paniago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Certifico que, serve a presente para fins de intimar a parte requerida, por 

meio de seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento que 

se realizará no dia 29/11/2018, às 14h45min (Horário-MT), no Edifício do 

Fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51193 Nr: 2452-88.2018.811.0092

 AÇÃO: Emancipação->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AGDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDdVÚdAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio CURADOR ESPECIAL a adolescente Ayra Graziela Duarte da Silva 

na pessoa do Dr. Edson Roberto Castanho, nos termos do art. 72, I, do 

CPC, cujos honorários serão arbitrados oportunamente. Intime-o para a 

defesa dos interesses da incapaz.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31161 Nr: 680-66.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Lucas de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELVIS LUCAS DE FREITAS, Cpf: 

94052433149, Rg: 1.263.769-6, Filiação: Alicio Donizeti de Freitas e Irani 

Lucas de Freitas, data de nascimento: 17/03/1979, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, convivente, operador de maquinas, Telefone 

66xx9604-7046. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o réu ELVIS LUCAS DE 

FREITAS nas penas do art. 147 do Código Penal e art. 306 da Lei nº 

9.503/97, cuja pena, passo a dosar.Quanto à culpabilidade verifica-se 

normal reprovabilidade da conduta. Quanto aos Antecedentes criminais 

imaculados até o momento, não obstante esteja respondendo a outros 

delitos. No tocante à conduta social e à personalidade, estas devem ser 

analisadas tendo como parâmetro o papel do agente na sociedade, em seu 

meio social, diante de seus amigos, familiares, vizinhos, inexistindo 

elementos nos autos para a avaliação negativa dessas circunstâncias. De 

igual sorte, ausente suporte jurídico para a valoração negativa dos 

motivos do crime. As circunstâncias e as consequências do crime são 

aquelas que normalmente cercam a espécie delitiva. E, nada se pode falar 

acerca do comportamento da vítima, pois esta não contribuiu para a 

prática delitiva.À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é 

que fixo a pena-base privativa de liberdade, para o delito de embriaguez 

ao volante em 06 (seis) meses de detenção e para o delito de ameaça em 

01 (um) mês de detenção. Não verifico a presença de circunstâncias 

agravantes. Verifico a presença de circunstância atenuante, qual seja, a 

confissão do Réu em juízo (art. 65, III, “d”). Todavia, por entender que as 

circunstâncias atenuantes não podem diminuir o mínimo legal estabelecido 

como pena, deixo de valorar a atenuante de confissão.Ausentes causas 

de aumento e de diminuição, razão pela qual torno definitivas as penas, 

para cada delito, em 6 (seis) meses de detenção e 1 (um) mês de 

detenção, respectivamente.Incidindo a regra do cúmulo material do artigo 

69 do CP às penas em análise, deve o réu cumprir 7 (sete) meses de 

detenção, por necessária e suficiente a repreender suas condutas.Tendo 

em vista o fato de que o réu ficou preso preventivamente entre os 

períodos de 4 de julho de 2013 a 7 de novembro de 2013, esse tempo de 

cento e vinte e três dias deve ser computado de sua pena definitiva, nos 

termos do artigo 387, §2º do CPP, para o fim de influir na aplicação de seu 

regime inicial de cumprimento de pena. Assim, subtraindo tal período de 

sua pena definitiva, deve o condenado cumprir 2 (dois) mês e 27 (vinte e 

sete) dias de reprimenda, razão pela qual lhe fixo o regime aberto, nos 

termos do artigo 33, §2º, alínea “c” do CP.Para a fixação do valor do 

dia-multa, há que estar atento ao art. 49, § 1º, do citado Diploma legal, 

considerando-se ainda a situação econômica do condenado, que afirmou 

perceber R$ 883,00 (oitocentos e oitenta e três) reais por mês (fl.22), e a 

proporcionalidade com a pena corporal imposta, fixo a pena de multa em 

10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época do fato.Em face da natureza do delito, não cabe a 

conversão em penas restritivas de direito (CP, 44), mas cabe a suspensão 

condicional da pena (CP, 77).Diante de tal informação, aplico-lhe a 

suspensão condicional da pena, em observância ao disposto no art. 77 e 

seus incisos, pelo período de 2 (dois) anos, desde que cumpridas as 

seguintes condições, nos termos do art. 78, §2.º do Digesto Penal:a) 

proibição de frequentar bares, prostíbulos, danceterias e lugares 

semelhantes; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem 

autorização do juiz;c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, 

mensalmente, para informar e justificar suas atividades.Considerando que 

nos autos não existem elementos suficientes para aferir prejuízos sofridos 

pela vítima, deixo de fixar valores mínimos para reparação dos danos 

causados pela infração, nos termos do art. 387, IV do CPP.Por fim, 

suspendo a habilitação do réu para dirigir veículo por 2 (dois) meses , o 

que faço com base nas determinações prescritas nos artigos 293 e 306 

do Código de Trânsito Brasileiro.Após o trânsito em julgado, intime-se o réu 

para entregar, em 48 horas, à autoridade judiciária a permissão para dirigir 

ou carteira de habilitação, se houver (art. 293, § 1º, do CTB).Oficie-se ao 

DETRAN sob a proibição do autor de obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor durante 2 (dois) meses a contar da data do 

trânsito em julgado da sentença.Isento o Réu do pagamento das despesas 

processuais, vez que foi assistido por Defensor Nomeado.Expeçam-se as 

comunicações de estilo para os órgãos oficiais, inclusive Justiça Eleitoral, 

bem como Carta de Guia e o que mais for necessário.Fixo em favor do 

advogado nomeado o valor correspondente a 9 (nove) URH, conforme 

tabela XIX item 6.1 resolução n.º 096/2007 – OAB/MT, devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso.A gestora deverá lavrar a 

competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro 

no art. 4º do Provimento nº 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após arquivem-se com as baixas 

devidas.Alto Taquari-MT, 12 de julho de 2016.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evandro Almeida 

França, digitei.

Alto Taquari, 24 de outubro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33510 Nr: 1162-77.2014.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genialdo Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37878 Nr: 852-03.2016.811.0092

 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: Cristiane de Morais Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio - Marcel Francelino Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5175-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, serve a presente certidão para INTIMAR a parte autora, 

para, no prazo legal, manifestar requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42482 Nr: 1393-02.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19873 Nr: 1458-75.2009.811.0092

 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: Anuncio Aguero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista Filho - 

OAB:6.263MT, Paulo Rubens Baldan - OAB:288842/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA:

 Anuncio Aguero ajuizou Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alegando que é segurado 

especial da Previdência Social, pois sempre trabalhou como rurícola, com 

o auxílio de sua família. Requereu a concessão de aposentadoria por 

idade rural. Com a inicial vieram documentos. O processo foi extinto sem 

julgamento de mérito, porém, em sede recursal a sentença foi anulada. 

Devidamente citado e intimado, o réu contestou o pedido, argumentando 

não estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. 

Nesta audiência foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e 

ouvidas duas testemunhas. Em alegações finais, a parte autora reiterou os 

termos da inicial. É o relatório. DECIDO. A questão a ser analisada reside 

basicamente na comprovação da idade da parte autora e do alegado 

exercício de atividade rural dentro do período de carência, nos moldes da 

Lei nº 8.213/91. Pois bem, o art. 48, caput, da Lei 8.213/91 assegura o 

direito à aposentadoria por idade, fixando, para os trabalhadores rurais, o 

requisito da idade mínima em 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 

(sessenta) anos, se homem (§ 1º). Já o art. 39, I, da mesma lei, estabelece 

que para os segurados especiais previstos no inciso VII do art. 11, fica 

garantida a concessão de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou pensão, no valor de um salário 

mínimo, e de auxílio-acidente, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses 

correspondentes à carência do benefício requerido. Por sua vez, o art. 26, 

III, estabelece que independe de carência a concessão dos benefícios 

concedidos na forma do art. 39, I, aos segurados especiais referidos no 

inciso VII do art. 11, isto é, a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, 

explore atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, de 

seringueiro ou extrativista vegetal e de pescador artesanal. No caso em 

tela, a parte autora demonstrou por meio do documento de fl. 21 que conta 

atualmente com 71 anos de idade, preenchendo, portanto, o requisito 

etário. Em relação à comprovação do exercício da atividade rural, é cediço 

que há bem pouco tempo os negócios eram, em sua maioria, feitos 

verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra do homem tinha 

muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos negócios. 

Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio documental, 

que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima citado, os 

trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de documentos 

próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção de prova 

escrita do exercício de sua profissão, as decisões do Superior Tribunal de 

Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido 

bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, bastando 

qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, 

seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não sendo 

necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência. Nesse sentido: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE - INÍCIO DE PROVA MATERIAL - QUALIFICAÇÃO DO 

MARIDO FALECIDO - PROVA TESTEMUNHAL QUE LHE ESTENDE A 

EFICÁCIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES. 1. Admite-se, a título de início 

de prova material, a certidão de casamento ou a certidão de óbito que 

qualifica o cônjuge da autora como trabalhador rural, mesmo para fins de 

reconhecimento do labor campesino no período posterior ao falecimento 

do de cujus, quando a prova testemunhal colhida no processo lhe estende 

a eficácia, atestando a atividade rural durante o período de carência 

legalmente exigido. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. 

(STJ – AgRg no REsp 1364069/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)”. “APELAÇÃO 

CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 

8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. PROVA DOCUMENTAL 

CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO 

DEVIDA. (...) 2. O entendimento jurisprudencial se consolidou no sentido 

de que é possível se comprovar a condição de rurícola por meio de dados 

do registro civil, como em certidão de casamento ou de nascimento dos 

filhos e, ainda, em assentos de óbito, no caso de pensão, em suma, por 

meio de quaisquer documentos que contenham fé pública, prerrogativa 

que é extensível, inclusive, ao cônjuge do segurado, sendo certo que o 

art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol meramente exemplificativo, e não 

taxativo. 3. O início de prova documental restou cumprido. Consta dos 

autos a certidão de casamento com a qualificação de rurícola do nubente. 

4. Se os depoimentos testemunhais colhidos no Juízo de origem 

corroboram a prova documental no sentido de que efetivamente houve o 

exercício de atividade rural, na condição de rurícola, por período igual ao 

número de meses correspondentes à respectiva carência, a concessão 

da pleiteada aposentadoria é medida que se impõe. 5. Apelação a que se 

dá provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido. (AC 

0007836-58.2010.4.01.9199 / MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 

25/05/2012)”. In casu, a parte autora apresentou os documentos de fls. 

22-29, comprovando início razoável de prova material, eis que indicam 

trabalho na atividade rural, o que atende aos preceitos da Súmula nº 149 

do Superior Tribunal de Justiça. Além da prova documental, exsurge clara 

e em completa harmonia a prova oral produzida na instrução, na qual as 

testemunhas ouvidas afirmaram que conhecem a parte autora há mais de 

15 anos, sendo que presenciaram o seu trabalho na lavoura desde que a 
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conhecem. O depoimento pessoal da parte autora foi coerente e confirmou 

os fatos narrados na inicial, esclarecendo que o trabalho na zona rural é 

exercido desde os 15 anos de idade. Nesse cenário, verifico a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora há pelo menos 

15 anos, preenchendo também o lapso temporal de exercício de atividades 

rurícolas exigido pelos artigos 25, II, 142 e 143 da Lei nº 8.213/91. 

Ressalto que o fato da parte autora não ter trazido aos autos todos os 

documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui 

óbice à concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até 

mesmo os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela 

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal 

fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, onde as 

oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os trabalhadores 

pessoas simples e humildes, desconhecedoras de seus direitos e 

obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, parágrafo 

único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a comprovar a 

atividade rural é meramente exemplificativo, pois entendimento em 

contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, consistente não 

somente no direito de defender-se, mas também no direito de agir em juízo, 

utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o seu direito. 

Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os meios de prova, 

o que nos leva a concluir que a finalidade da norma inscrita no artigo 106 

da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, indicando-lhe alguns 

documentos que podem ser utilizados para comprovar a atividade rural, o 

que não exclui a possibilidade de fazer uso de outros documentos para tal 

mister. Além do mais, o Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias aos bons 

costumes. Por fim, esclareço que a demonstração de trabalho urbano, por 

curto período, não descaracteriza a qualidade de rurícola do segurado, 

mesmo porque a própria legislação admite a contagem do período de 

carência de forma descontínua. Confira: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

IMPLANTAÇÃO. (...) 6. A anotação de trabalho urbano, por curto período 

(cerca de um ano), não descaracteriza a atividade campesina do 

requerente (fls. 13, 30 e 33). O artigo 39, I, da Lei n. 8213/91 

expressamente admite que o exercício da atividade rural, pelo prazo de 

carência, possa ser de forma descontínua. (...) (TRF1 – AC 

0037809-82.2015.4.01.9199 / GO, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 11/05/2017)”. 

Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos 

do artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91. No que concerne ao termo inicial do 

benefício entendo que o mesmo é devido a partir da data do requerimento 

administrativo. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para 

condenar o réu na obrigação de conceder à parte autora o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, nos termos do 

artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, no valor mensal de 1 (um) salário mínimo, 

devido a partir da data do requerimento administrativo, isto é, 18/10/2012 

(fl. 108vº), ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária 

incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267 

do CJF, de 02/12/2013. Fica resolvido o mérito da causa, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Evidenciada 

a probabilidade do direito, pelas próprias razões da sentença de 

procedência, e havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, em virtude do caráter alimentar da prestação, concedo a tutela 

antecipada para determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se ao Gerente da Agência 

da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais – APSADJ, 

com sede à Av. Getúlio Vargas, 553, 7º Andar, Centro, CEP: 78.005-600, 

Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a implantação 

do benefício previdenciário em favor da parte autora, sob pena de 

responder por eventual ato de improbidade administrativa (Art. 11, II, da Lei 

8.429/92) e crime de desobediência (Art. 330 do Código Penal). Instrua-se 

o expediente com cópia dos documentos pessoais da parte e desta 

sentença. A fim de agilizar a implantação do benefício, encaminhe-se o 

ofício e as respectivas cópias via e-mail funcional do gerente executivo, 

qual seja: odair.egues@inss.gov.br. Condeno ainda o réu no pagamento 

de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor das prestações 

vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

cujo percentual será definido quando liquidado o julgado, nos termos do 

inciso II, § 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Deixo de proceder 

à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no 

artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Sentença 

publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Intime-se o INSS. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33934 Nr: 76-37.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate, Jairo Marcos Bortolás, 

Maria de Lurdes Kuhn Bortolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte Exequente, por 

meio de seu procurador, acerca das datas designadas para praceamento 

do bem, a saber: 1º Leilão dia 05.12.2018 às 13 horas; 2º Leilão dia 

05.12.2018 às 14horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 23092 Nr: 806-53.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza, Noemi Pereira de 

Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte Exequente, por 

meio de seu procurador, via DJE, acerca das datas designadas para 

praceamento do bem, a saber: 1º Leilão dia 05.12.2018 às 13 horas; 2º 

Leilão dia 05.12.2018 às 14horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30572 Nr: 40-63.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Vieira Barbosa, Francisco Vieira 

Barbosa - ME, Noemi Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:11.562 -MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Certifico que serve a presente para fins de intimar as partes, via DJE, 

acerca das datas designadas para praceamento do bem, a saber: 1º 

Leilão dia 05.12.2018 às 13 horas; 2º Leilão dia 05.12.2018 às 14horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 21303 Nr: 113-06.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Prestadora de Serviços Agrícolas em 

Geral Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, Sérgio Henrique K. Kobayashi - OAB:6.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte Exequente, por 
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meio de seu procurador, acerca das datas designadas para praceamento 

do bem, a saber: 1º Leilão dia 05.12.2018 às 13 horas; 2º Leilão dia 

05.12.2018 às 14horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36137 Nr: 59-64.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória (art. 201 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Monteiro David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Alexandre Rumiatto - 

OAB:.16856/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte Exequente, por 

meio de seu procurador, acerca das datas designadas para praceamento 

do bem, a saber: 1º Leilão dia 05.12.2018 às 13 horas; 2º Leilão dia 

05.12.2018 às 14horas.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54626 Nr: 255-87.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:17972-O, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16.612-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, 

por conseguinte JULO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas judicias, despesas processuais e 

honorários advocatícios os últimos arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), 

na forma do artigo 485, § 8º, do CPC, suspendendo a exigibilidade da 

cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Apiacás-MT, 08 de novembro de 2018.Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47035 Nr: 653-73.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Nunes Alves, Dionísio José Simão, 

Wanderson Zarati Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241, JAIRO CÉZAR DA SILVA - OAB:16249, JAYME 

RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - OAB:3735/O, Paulo Rogério de 

Oliveira - OAB:11.324/MT

 Vistos.

Considerando o teor do impulsionamento de Ref. 341, certifique-se a 

Secretaria se houve ou não a apresentação de endereço das referidas 

testemunhas, se negativo, considerando que a busca de endereços de 

partes e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada, determino a 

intimação dos patronos dos réus, para no prazo de 05 dias, indicar o 

endereço atualizado das testemunhas, ou dizer se informaram as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da sessão de 

julgamento designada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54925 Nr: 433-36.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAIR CARDOSO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE, o pedido formulado por EDEGAIR CARDOSO 

GONÇALVES e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos 

seguintes termos:a)IMPLANTAR o benefício de aposentadoria rural por 

idade, desde a efetiva entrada do requerimento administrativo 

(23/02/2018), com renda mensal de 01 (um) salário mínimo.b)A efetuar o 

PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria por 

idade rural, desde o requerimento administrativo (23/02/2018), até a data 

de suas efetivas implantações, devendo incidir juros e mora, a partir da 

citação (Súmula n° 204 do STJ), de 1% a.m., nos termos da Lei nº 

11.960/2009 e, correção monetária pelos índices desde o vencimento de 

cada parcela;Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios que FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença (artigo 85, § 8º do CPC e Súmula nº 111 do 

STJ).DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996, 

artigo 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1993, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 

7.603/2001).Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o valor da condenação e ao direito controvertido não excedam 1.000 

(um mil) salários mínimos (art. 496, inciso I e § 4º, inciso III, ambos do 

CPC).Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ, DECLARO:I)Nome da segurada 

– Edegair Cardoso Gonçalves;II)Benefício concedido – Aposentadoria 

Rural Por Idade;III)Renda Mensal atual – Renda mensal de um salário 

mínimo nacional;IV)Data de início do benefício – DIB – Protocolo do pedido 

administrativo (23/02/2018);V)Renda mensal inicial – RMI- Um salário 

mínimo nacional;VI)Data do início do pagamento – 30 (trinta) dias da data 

da intimação da sentença, vez que deferida neste ato a antecipação de 

tutela;Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57137 Nr: 1616-42.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55924.

Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com 

pedido de partilha de bens, alimentos e guarda de menor proposta por 

MARITANIA FABONATTO em face de CLAUDIONOR PARANHO DA SILVA.

 É o relato do necessário.

Decido.

A parte autora pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita 

alegando não possuir condições de arca com o pagamento das custas 

processuais.

Pela nova sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 

(Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos 

tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural.

Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de 

indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação 

dos preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do 

art. 99, do CPC/15.

Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo texto 

constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal 
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de 1988 assim preleciona: “o estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Pois bem, verifico haver indícios da ausência dos pressupostos legais 

para a concessão das benesses da gratuidade da justiça, isto porque em 

que pese constar nos autos declaração de hipossuficiência declarando 

não ter condições, bem como holerites, verifico que a mesma possui outra 

fonte de renda, qual seja um salão de beleza, conforme noticiado nos 

autos.

Diante disso e pelas razões expostas, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial, fazendo JUNTAR aos 

autos comprovação da real situação de hipossuficiência seja por meio de 

declaração de imposto de renda ou demais documentos que se considere 

pertinente, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290 do CPC ou recolher devidamente às custas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53047 Nr: 1375-05.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA DE FATIMA BERNARDI PORTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE, o pedido formulado por ANTONIETA DE FATIMA 

BERNARDES PORTELA e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, nos seguintes termos:a)IMPLANTAR o benefício de aposentadoria 

rural por idade, desde a efetiva entrada do requerimento administrativo 

(30/05/2016), com renda mensal de 01 (um) salário mínimo.b)A efetuar o 

PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria por 

idade rural, desde o requerimento administrativo (30/05/2016), até a data 

de suas efetivas implantações, devendo incidir juros e mora, a partir da 

citação (Súmula n° 204 do STJ), de 1% a.m., nos termos da Lei nº 

11.960/2009 e, correção monetária pelos índices desde o vencimento de 

cada parcela;Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios que FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença (artigo 85, § 8º do CPC e Súmula nº 111 do 

STJ).DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996, 

artigo 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1993, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 

7.603/2001).Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o valor da condenação e ao direito controvertido não excedam 1.000 

(um mil) salários mínimos (art. 496, inciso I e § 4º, inciso III, ambos do 

CPC).Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ, DECLARO:I)Nome da segurada 

- Antonieta de Fatima Bernardes Portela;II)Benefício concedido – 

Aposentadoria Rural Por Idade;III)Renda Mensal atual – Renda mensal de 

um salário mínimo nacional;IV)Data de início do benefício – DIB – Protocolo 

do pedido administrativo (30/05/2016);V)Renda mensal inicial – RMI- Um 

salário mínimo nacional;VI)Data do início do pagamento – 30 (trinta) dias da 

data da intimação da sentença, vez que deferida neste ato a antecipação 

de tutela;Em consequência,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55195 Nr: 605-75.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bocarde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 490 do CPC, JULGO PROCEDENTE, 

o pedido formulado por MARIA APARECIDA BOCARDE e condeno o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes 

termos:a)IMPLANTAR o benefício de aposentadoria rural por idade, desde 

a efetiva entrada do requerimento administrativo (18/01/2018), com renda 

mensal de 01 (um) salário mínimo.b)A efetuar o PAGAMENTO das parcelas 

retroativas do benefício de aposentadoria por idade rural, desde o 

requerimento administrativo (18/01/2018), até a data de suas efetivas 

implantações, devendo incidir juros e mora, a partir da citação (Súmula n° 

204 do STJ), de 1% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009 e, correção 

monetária pelos índices desde o vencimento de cada parcela;Deste modo, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo 

incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença 

(artigo 85, § 8º do CPC e Súmula nº 111 do STJ).DEIXO de condenar o 

requerido no pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 

4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996, artigo 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1993, e 

artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001).Sentença não sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e ao direito 

controvertido não excedam 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, 

inciso I e § 4º, inciso III, ambos do CPC).Por força do item 6.17.1.1 da 

CNGCJ, DECLARO:I)Nome da segurada – Maria Aparecida 

Bocarde;II)Benefício concedido – Aposentadoria Rural Por Idade;III)Renda 

Mensal atual – Renda mensal de um salário mínimo nacional;IV)Data de 

início do benefício – DIB – Protocolo do pedido administrativo 

(18/01/2018);V)Renda mensal inicial – RMI- Um salário mínimo 

nacional;VI)Data do início do pagamento – 30 (trinta) dias da data da 

intimação da sentença, vez que deferida neste ato a antecipação de 

tutela;Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57644 Nr: 1843-15.2014.811.0038

 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: Cecilia Amorim Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS - OAB:

 Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 267, IV/NCPC, art. 485, IV. 

Condeno a(s) parte(s) autora/requerente no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa 

e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo 

de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma 

vez que não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no 

caso ou a indicação dessa causa extintiva tão logo manifestou nos autos 

do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74611 Nr: 472-42.2016.811.0039

 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: Cleitiane da Cruz Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT - 

15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se nos autos, bem como 

requerer aquilo que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62314 Nr: 1275-62.2015.811.0038
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdR, MAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca da devolução do mandado/certidão do senhor meirinho, juntado 

aos autos no dia 5/11/2018, ref. 43.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 104249 Nr: 3346-32.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Setembrino Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 18 de dezembro de 2018 (terça-feira), às 17h, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) 

de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, 

art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei 

n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

Pleiteado o interrogatório e instruído com a denúncia ou queixa-crime e 

cópia do interrogatório policial – CNGC, art. 1.360 -, DETERMINO a 

intimação da parte ré, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a 

presença se deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, 

ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º.

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 104397 Nr: 3414-79.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Rosa Deambrosio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO AUGUSTO DA 

SILVA - OAB:RO/ 3392

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 14 de novembro de 2018 (quarta-feira), às 15h30min, 

e, consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) 

representante do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) 

Defensor(a) Público(a) de forma pessoal por carga, remessa ou meio 

eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 

370, § 4º, incluído pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, 

caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, 

DETERMINO que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e 

ss..

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58854 Nr: 2393-10.2014.811.0038

 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: Divina Maria de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A solução que melhor se apresenta, tanto do ponto de vista da 

adequada técnica processual quanto do ponto de vista pragmático, é a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo – CPC, art. 267, IV/NCPC, art. 485, IV -, pois ausente um 

pressuposto processual insanável, o processo deve ser sentenciado sem 

resolver o pedido/mérito, possibilitando nova análise da lide material pelo 

juízo competente.Não bastasse os argumentos acima, deixo de optar por 

declinar da competência e determinar o envio dos autos para juízo outro 

em razão da opção pela escolha entre o Juízo Federal e a Comarca da 

Justiça Estadual do domicílio do segurado ou beneficiário ser da parte, não 

do magistrado subscrevente.Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 267, 

IV/NCPC, art. 485, IV.Condeno a(s) parte(s) autora/requerente no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a 

atuação desse profissional de forma resistida em relação a isso ou 

manifestação da primeira oportunidade que lhe cabia manifestar nos autos 

do processo.Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57272 Nr: 1704-63.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth de Souza Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 
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Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.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 PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65840 Nr: 18-65.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Bravo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 Tendo em vista Juntada do Cálculo de Pena ref. 177, IMPULSIONO os 

autos no sentido de INTIMAR a advogada do Réu para tomar ciência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60356 Nr: 504-84.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Mariani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:MT - 14862

 Tendo em vista a juntada do Cálculo de Pena ref. 198, IMPULSIONO os 

autos no sentidoi de INTIMAR o advogado do Réu para tomar ciência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-15.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TEODORO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010152-15.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MATHEUS TEODORO 

SANTANA REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA 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. 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. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 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". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. 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 -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a 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. Diante do pedido expresso e ser o valor 

depositado incontroverso, expedi o alvará judicial de levantamento parcial 

em nome do beneficiário – valores referente à parte – e do advogado do 

beneficiário – valores referente aos honorários contratuais –, quais 

deverão serem cientificados, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será 

acrescido a multa de 10% (dez por cento) 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, volte-me concluso para 

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. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) 
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de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 12 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000441-71.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, IVANETE RODRIGUES DA CRUZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

Visto e bem examinado. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE 

RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE ENTREGAR 

COISA PELA FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 461 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, 

art. 497 e ss. c/c art. 513 e ss. c/c art. 536 e ss. -, proposta em desfavor 

do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT e ESTADO DE MATO GROSSO 

(pessoa jurídica de direito público interno), em que a parte 

autora/requerente, entre pedidos outros e diante do não 

cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, requereu o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, cujos procedimentos foram realizados, pendente a análise e 

decisão sobre a expedição do alvará judicial de levantamento. É 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, 

necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito 

público interno no que tange às demandas que tenham por objeto o 

acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de 

Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores informados 

indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado valor 

suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, a juntada 

do termo de constrição on-line/extrato nos autos do processo; a intimação 

do ente da Federação dessa constrição e expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Única com o objetivo de que vincule o 

depósito/valor transferido ao processo em epígrafe, retornou-me concluso 

para eventual expedição do alvará de levantamento. A parte requerida foi 

intimada, contudo deixou o prazo decorrer in albis, transferindo para o 

Poder Judiciário a administração da saúde, que seria de sua 

atribuição/responsabilidade, já que o magistrado poderá, para a efetivação 

da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do credor/exequente, 

inclusive através do sequestro/constrição de quantia para isso, pois a 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.069.810/RS, sob o regime 

do art. 543-C do CPC, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de 

medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (Resp 1.069.810/RS, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.11.2013). 

Isso posto e diante do decurso do prazo para manifestação e cumprimento 

da obrigação in albis, apresentados os documentos necessários pela 

parte autora/requerente, DEFIRO o pedido e, por já bloqueados outrora e 

disponíveis valores no processo, DETERMINO/REALIZO a expedição do 

alvará judicial de levantamento no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em 

nome do Centro Oftalmológico e Cáceres, quem deverá ser cientificado, 

através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que 

autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu 

sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, 

Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss, bem 

como responsável pela emissão de Nota Fiscal. Aportada aos autos a nota 

fiscal, DETERMNO que providencie, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

vista dos autos para que o ente público (parte requerida) se manifeste 

acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias - inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às 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 

(AGE) – CNGC, art. 1.319, § 4º. Cumpra, expedindo o necessário, com 

URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 12 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000441-71.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, IVANETE RODRIGUES DA CRUZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

Visto e bem examinado. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE 

RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE ENTREGAR 

COISA PELA FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 461 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, 
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art. 497 e ss. c/c art. 513 e ss. c/c art. 536 e ss. -, proposta em desfavor 

do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT e ESTADO DE MATO GROSSO 

(pessoa jurídica de direito público interno), em que a parte 

autora/requerente, entre pedidos outros e diante do não 

cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, requereu o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, cujos procedimentos foram realizados, pendente a análise e 

decisão sobre a expedição do alvará judicial de levantamento. É 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, 

necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito 

público interno no que tange às demandas que tenham por objeto o 

acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de 

Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores informados 

indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado valor 

suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, a juntada 

do termo de constrição on-line/extrato nos autos do processo; a intimação 

do ente da Federação dessa constrição e expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Única com o objetivo de que vincule o 

depósito/valor transferido ao processo em epígrafe, retornou-me concluso 

para eventual expedição do alvará de levantamento. A parte requerida foi 

intimada, contudo deixou o prazo decorrer in albis, transferindo para o 

Poder Judiciário a administração da saúde, que seria de sua 

atribuição/responsabilidade, já que o magistrado poderá, para a efetivação 

da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do credor/exequente, 

inclusive através do sequestro/constrição de quantia para isso, pois a 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.069.810/RS, sob o regime 

do art. 543-C do CPC, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de 

medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (Resp 1.069.810/RS, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.11.2013). 

Isso posto e diante do decurso do prazo para manifestação e cumprimento 

da obrigação in albis, apresentados os documentos necessários pela 

parte autora/requerente, DEFIRO o pedido e, por já bloqueados outrora e 

disponíveis valores no processo, DETERMINO/REALIZO a expedição do 

alvará judicial de levantamento no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em 

nome do Centro Oftalmológico e Cáceres, quem deverá ser cientificado, 

através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que 

autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu 

sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, 

Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss, bem 

como responsável pela emissão de Nota Fiscal. Aportada aos autos a nota 

fiscal, DETERMNO que providencie, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

vista dos autos para que o ente público (parte requerida) se manifeste 

acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias - inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às 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 

(AGE) – CNGC, art. 1.319, § 4º. Cumpra, expedindo o necessário, com 

URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 12 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-86.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000246-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VILSON EDSON DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem 

examinado. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE ENTREGAR COISA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 461 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 536 e ss. -, proposta em desfavor do MUNICÍPIO 

DE ARAPUTANGA-MT e ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de 

direito público interno), em que a parte autora/requerente, entre pedidos 

outros e diante do não cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, 

requereu o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas 

de direito público interno, cujos procedimentos foram realizados, pendente 

a análise e decisão sobre a expedição do alvará judicial de levantamento. 

É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, 

necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito 

público interno no que tange às demandas que tenham por objeto o 

acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de 

Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores informados 

indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado valor 

suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, a juntada 

do termo de constrição on-line/extrato nos autos do processo; a intimação 

do ente da Federação dessa constrição e expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Única com o objetivo de que vincule o 

depósito/valor transferido ao processo em epígrafe, retornou-me concluso 

para eventual expedição do alvará de levantamento. A parte requerida foi 

intimada, contudo deixou o prazo decorrer in albis, transferindo para o 

Poder Judiciário a administração da saúde, que seria de sua 

atribuição/responsabilidade, já que o magistrado poderá, para a efetivação 

da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do credor/exequente, 

inclusive através do sequestro/constrição de quantia para isso, pois a 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.069.810/RS, sob o regime 

do art. 543-C do CPC, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de 

medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (Resp 1.069.810/RS, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.11.2013). 

Isso posto e diante do decurso do prazo para manifestação e cumprimento 

da obrigação in albis, apresentados os documentos necessários pela 

parte autora/requerente, DEFIRO o pedido e, por já bloqueados outrora e 

disponíveis valores no processo, DETERMINO/REALIZO a expedição do 

alvará judicial de levantamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em 

nome de MEDICINA ESPECIALIZADA M E C LTDA, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss, bem como responsável pela emissão de Nota Fiscal. Aportada aos 

autos a nota fiscal, DETERMNO que providencie, no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a vista dos autos para que o ente público (parte requerida) se 

manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias - inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às 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 (AGE) – CNGC, art. 1.319, § 4º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 12 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-68.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS OAB - MT13077/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000189-68.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de EVANDRO FERREIRA ALVES, em desfavor 

dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em 

que aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera 

parte seja determinado a internação do paciente em clínica de reabilitação 

para dependentes químicos, dando à causa o valor de R$. 937,00 

(novecentos e trinta e sete reais). Narra que o(a) paciente é usuário de 

drogas há algum tempo, sendo que para manter o vício acabou se 

desfazendo de seus bens, bem como causa enorme angústia para si e 

para a família. Aduz que observando sua atual situação, manifestou a 

vontade de sanar essa dependência através de ajuda em locais 

preparados e adequados. Contudo, por não dispor de condição financeira 

para pagar pelo tratamento, requer que seja custeado pelo poder público. 

Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de notas de 

evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da 

prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, 

caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma ser dependente químico, contudo o processo foi 

enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que atualmente não há na rede do 

Sistema Único de Saúde - SUS rede hospitalar e de internação em 

decorrência da alteração de modelo de reclusão e exclusão social. A 

internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 

circunstanciado que caracterize os seus motivos – Lei n. 10.216/2001. 

Contudo, esclareceu o NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso que o atendimento integral e de inserção 

comunitária é realizado no Centro de Atenção Psicossocial – CAPs, sendo 

a internação o último recurso, inexistindo informações sobre tentativas de 

tratamento de forma ambulatorial. Nesses termos: REMESSA NECESSÁRIA 

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE 

DESINTOXICAÇÃO - ALCOOLISMO - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA 

GARANTIA DO CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA, 

CABAL, INCONTESTE E INQUESTIONÁVEL SOBRE A SUA REAL 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO - IMPERIOSA NECESSIDADE DE QUE O 

PACIENTE TENHA SIDO CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS - MEDIDA DE 

CARÁTER EXCEPCIONAL, EXIGINDO-SE, PARA SUA IMPOSIÇÃO, LAUDO 

MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE COMPROVE A NECESSIDADE DE TAL 

MEDIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO.1. Ao compulsar os autos não se verifica - ainda que minimamente-, 

que o paciente tenha sido cientificado acerca de seus direitos. Pelo 

contrário, tudo aconteceu à sua revelia, uma vez que sua genitora quem 

se dirigiu até o Ministério Público e noticiou os fatos, conforme Certidão de 

Comparecimento de p. 21/22.2. Todos os estudos sociais e psicológicos 

foram realizados sem a presença do paciente, fato este, inclusive, 

mencionado pelas Assistentes Sociais, conforme se infere à p. 28/30, 46 

e 52 dos autos, ou seja, todo o processo de internação compulsória 

ocorreu sem ao menos dar ciência ao maior de todos os interessados, 

qual seja, o paciente, sobre a adoção de tal medida extrema, contrariando 

assim, a própria legislação pertinente. 3. "[...] 1. A internação compulsória 

deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, 

em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É 

claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua 

imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de 

tal medida. (...). 4. O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, 

em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos 

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém 

ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos 

extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais 

medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a 

insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos 

laudos invocados no acórdão impugnado. (...) . Por meio da interdição civil 

com internação compulsória resguarda-se a vida do próprio interditando e, 

secundariamente, a segurança da sociedade. (...) (HC 165.236/SP, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 

11/11/2013; HC 228.848/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013) 9. 

Ordem denegada. (STJ - HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) 4. 

Sentença retificada. (ReeNec 91639/2017, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) Isso posto, 

ausentes os requisitos legais em relação à internação, INDEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

e, por inexistir o Centro de Atenção Psicossocial – CAPs na Comarca de 

Araputanga-MT, DETERMINO que intime o Município para que providencie, 

no prazo de 20 (vinte) dias da intimação – Enunciado n. 410 da Súmula do 
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STJ -, o tratamento extra-hospitalar através da rede pública ou privada, 

sob pena de sanções e sequestro. O fato de inexistir normatização legal 

que exija a efetiva instalação de Centro de Atenção Psicossocial – CAPs 

pelo Município, diante da quantidade de habitantes, não o exime de 

providenciar o tratamento dos dependentes existentes, fazendo-o através 

de sua estrutura de assistência social e de saúde. Sem prejuízo disso, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a documentação de que disponha 

para o esclarecimento da causa – Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indicando 

se a medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o Enunciado n. 1, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que permite que seja dispensada 

a realização de audiência preliminar no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não manda 

profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 12 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17253 Nr: 864-02.2008.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Antonio Biava, Gleicy Maria de Moraes Biava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matsuo Yamamoto, Milton Barberro Herrero, 

Luiz do Nascimento Filho, vulgo "Luiz Taboca", Rubens Ferreira de 

Oliveira, Arnoldo Marty Júnior, Lindemar Alves da Costa, União (Fazenda 

Nacional), Município de Arenápolis/MT, Agostinho Galgani da Silva, Marcia 

Scardim de Moraes, Carlos Scardim, Maria Helena Scardini Correa, 

Francisco Scardini, Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE, Denize Lima Scardini, Fernando Scardini, Julio Matheus de 

Moraes, João Rondon Correa, Cila Mascarenhas Scardini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11.460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613/MT, Gabriela Novis Neves Pereira Lima - OAB:, Maria 

Lina Pereira Lopes Grecco - OAB:9.304/MT, Osmar Inês Sobrino - 

OAB:

 Vistos.

1. Considerando que fora redesiganda audiência de instrução nos autos 

de código 50573 e diante da necessidade dos processos de Códigos 

50573, 45469 e 17253 serem instruídos e julgados juntamente, 

REDESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 

11.02.2019 ÀS 15H30MIN. Se necessário, EXPEÇA-SE precatória para 

oitiva de testemunhas.

2. Em relação ao depoimento da requerida Cila Mascarenhas Scardini, 

atente-se a decisão proferida nesta data no processo de código 50573, 

especificamente ao item 3, sendo necessário EXPEÇA-SE carta precatória.

3. CERTIFIQUE-SE o cumprimento da decisão proferida as fls. 201/202-v, 

bem como decurso de prazo, se o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51114 Nr: 244-09.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Boabaid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no 

artigo 112 da LEP, PROMOVO o recuperando DAMIÃO BOABAID ao regime 

semiaberto, sob as seguintes condições: (a) Não alterar endereço sem 

prévia autorização judicial; (b) Não frequentar bares, casa de jogos ou 

apostas, boates, prostíbulos e similares; (c) Não portar armas nem 

qualquer instrumento ou objeto capaz de ofender a capacidade e a 

integridade de outrem; (d) Comparecimento mensal em juízo, para informar 

e justificar suas atividades, inclusive, de que mora no mesmo local; (e) 

Manter boa conduta social; (f) Recolhimento domiciliar noturno, devendo 

retornar a sua residência às 20h00min, podendo sair às 06 horas para 

trabalhar. Aos finais de semana recolher-se o dia todo em casa(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45469 Nr: 1250-22.2014.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Mariusso Filho, Cila Mascarenhas Scardini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Biava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ 

GOMES - OAB:15.721-B, LINDOLFO MACEDO CASTRO - 

OAB:7.174/MT, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:7174, MARIZA 

MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:15.721-B, MELQUISEDEC JOSÉ ROLÃO - OAB:22.161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE AP. BIAVA - 

OAB:11460

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro, isso porque há nos autos atestado médico 

afirmando que a parte autora esta impossibilitada de viajar pelo período de 

60 dias.

2. REDESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 

11.02.2019 ÀS 15H30MIN, se necessário, EXPEÇA-SE precatória para 

oitiva de testemunhas.

3. Havendo nova informação quanto às condições de saúde da 

requerente, especificamente em relação impossibilidade de comparecer 

em audiência, DETERMINO a expedição de carta precatória para sua oitiva.

4. CERTIFIQUE-SE o cumprimento da decisão proferida as fls. 282/283-v, 

bem como decurso de prazo, se o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51114 Nr: 244-09.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Boabaid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 Intimo a parte ré por meio do seu patrono legalmente constituido para 

manifestação quanto ao cálculo de pena.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50573 Nr: 26-78.2016.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilas Mascarenhas Scardini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parecis Agropastoril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ 

GOMES - OAB:15.721-B, LINDOLFO MACEDO CASTRO - 

OAB:7.174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645, 

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-AMT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443, 

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB:203658

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro, isso porque há nos autos atestado médico 

atestando que a parte autora esta impossibilitada de viajar pelo período de 

60 dias.

2. REDESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11.02.2019 

às 15h30min, se necessário, expeça-se precatória para oitiva de 

testemunhas.

3. Havendo nova informação quanto às condições de saúde da 

requerente, especificamente em relação impossibilidade de comparecer 

em audiência, DETERMINO a expedição de carta precatória para sua oitiva.

4. CERTIFIQUE-SE o cumprimento da decisão proferida a ref. 41, bem como 

possível decurso de prazo, se o caso.

5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40007 Nr: 1187-02.2011.811.0026

 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): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANASTÁCIO 

CHAVES - OAB:11226

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única, IMPULSIONO os autos 

a fim de intimar a parte Requerida, via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, da sentença prolatada às fls. 217 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6613 Nr: 751-58.2002.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza Assunção Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cyntia Durante - OAB:10.282, 

Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:21593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105

 Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22461 Nr: 979-18.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L . M . Comércio de Cimento Ltda, Clara Lucia Milanez 

Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Impertec - Impermeabilizações e Construção 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgard Gomes de Carvalho - 

OAB:10143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista a Carta Precatória expedida para a comarca de 

Cuiabá/MT, com a finalidade de Citação e demais atos, impulsiono os autos 

INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de seu(s) advogado(a) 

legalmente constituído(s), para que no prazo de 05(cinco) dias comprove 

o pertinente preparo da referida missiva e/ou manifeste-se requerendo o 

que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000090-03.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000090-03.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$1,877.63 POLO ATIVO: Nome: E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 324, LOJA, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: KELLEN ARAUJO DA SILVA 

Endereço: RUA APARECIDO SOARES, 121, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça. ARENÁPOLIS, 12 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000423-52.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KPN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RAMALHO PINELLI OAB - PR75252 (ADVOGADO(A))

ANGELICA OLIVEIRA MAZZARO PINELLI OAB - PR62690 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L C RIBEIRO CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000423-52.2018.8.11.0026. REQUERENTE: KPN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: L C RIBEIRO CONFECCOES - ME 

VISTOS.rf I - DEFIRO o pedido do habilitação nos autos da Dra. ANGÉLICA 

OLIVEIRA MAZZARO PINELLI, OAB/PR 62.690, devendo as futuras 

intimações serem feitas em nome da causídica (id 16071491). II – 

INTIME-SE o autor para juntar aos autos o acordo celebrado entre as 

partes para devida homologação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito. ARENÁPOLIS/MT, 12 de novembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000259-87.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA CALDEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

WEDER NEVES DE SOUZA FARIA OAB - MT24909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCOS ANTONIO PICHIRILLI (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. 1000259-87.2018.8.11.0026 Valor da causa: $32,307.79 

ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: ZILDA CALDEIRA DE SOUZA 

Endereço: ESTRADA RURAL, S/N, KM 05, Mun. Santo Afonso, ZONA 

RURAL, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MARCOS ANTONIO PICHIRILLI Endereço: Rua Glicerio Martins Pinto, 

718, em frente ao hospital, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

Senhor(a): ZILDA CALDEIRA DE SOUZA 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: 02/08/2018 Hora: 08:3. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 12 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010090-11.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARIA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(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. 

8010090-11.2016.8.11.0026 Valor da causa: $277.52 ESPÉCIE: []

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES Endereço: Outros CIDADE DE DEUS, S/N°, PREDIO 

CINZA, 1° ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

EXECUTADO(A): IVONETE MARIA DE ALMEIDA Endereço: Rua EUGENIO 

DE SOUZA, 2404, SAO MATHEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

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$ 37,52 (trinta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 12 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000287-89.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000287-89.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$23,655.96 POLO ATIVO: Nome: ELIAS BERNARDO SOUZA Endereço: Av. 

Prefeito Caio, 179, Escritorio de Advocacia, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo apresentado pela 

Secretaria Auxiliar da Presidência TJ/MT. ARENÁPOLIS, 12 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000498-91.2018.8.11.0026. REQUERENTE: NEIDE DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c 

DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta NEIDE DO NASCIMENTO contra READER’S DIGEST BRASIL LTDA. 

Alega a Promovente, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos 

junto me seu benefício previdenciário, efetuados pela Requerida, sem 

qualquer tipo de aviso, sendo que não contratou com a mesma, não 

reconhecendo o débito. Requerendo como medida de urgência que a 

requerida se abstenha de fazer tais descontos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Em prelúdio, defiro ao autor os benefícios da 

gratuidade de justiça nos termos da lei. A tutela de urgência (cautelar ou 

antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 

2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

entanto, de acordo com o enunciado nº 163 do FONAJE, tais 

procedimentos, requeridos em caráter antecedente, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais. Vejamos o teor do referido 

enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de tutela de 

urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 

303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) Não obstante, tal fato 

não é capaz de afastar a entrega da tutela jurisdicional preliminar diante de 

patente necessidade demonstrada nos autos pela parte, daí por que, pelo 

princípio da fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela antecipada 

com base nas regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 311, 

CPC/2015), a qual comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja redação 

é a seguinte: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 
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vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Pois bem! Em um juízo de 

sumária cognição, entendo que os requisitos para o deferimento do pedido 

de tutela de evidência estão presentes. No caso, os fatos narrados pela 

reclamante e os documentos juntados aos autos são capazes de 

convencer este Juízo, em sede de cognição sumária, de que pode existir 

ilegalidade nos descontos. Existe ainda, o perigo de dano de difícil 

reparação à autora recebe benefícios previdenciários, verba de caráter 

alimentar. Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

plausibilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. 

Ressalte-se, por fim, a inexistência do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipatório, nos termos do art. 300, § 3º, CPC/2.015, 

porquanto a qualquer tempo, inclusive, por ocasião do julgamento 

meritório, este provimento pode vir a ser revogado, não resultando em 

qualquer prejuízo a Promovida. Entretanto, a petição inicial carece de 

informações imprescindíveis para o cumprimento do provimento 

jurisdicional pleiteado, quais sejam: i) o número do benefício previdenciário 

da autora; ii) os dados bancários completos da autora. Ante o exposto, 

com fundamento no art. 300, do CPC/2.015, DEFIRO PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, a fim determinar a cessem os 

descontos realizados pelo requerido, no valor de R$ o valor de R$ 89,80 

(oitenta e nove reais e oitenta centavos), junto ao benefício da autora, até 

ulterior ordem judicial em sentido contrário. Cumpra a Secretaria as 

seguintes providências: a) INTIME-SE A PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 dias, fornecer: i) o número do seu benefício previdenciário; ii) sues 

os dados bancários completos, sob pena de extinção do feito. b) Com a 

juntadas dos dados EXPEÇA-SE ofício para i) o REQUERIDO no endereço 

indicado na inicial; ii) para o banco/agencia responsável pelo pagamento; 

iii) bem como INSS, para que cessem os descontos efetuados por 

READER’S DIGEST BRASIL LTDA., no valor de R$ o valor de R$ 89,80 

(oitenta e nove reais e oitenta centavos), junto ao benefício da autora, até 

ulterior ordem judicial em sentido contrário. c) Cite-se e notifique-se a 

Promovida de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

para audiência de conciliação a ser realizada em data designada pelo 

senhor conciliador, conforme sua pauta. d) Advirta-se a Promovida quanto 

as consequências do seu não comparecimento à audiência de conciliação 

(arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95 e enunciado 78 do FONAJE). e) 

Notifique-se a Promovente para tomar as providências pertinentes, 

constando da intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

f) Intimem-se e se cumpra expedindo o necessário. ARENÁPOLIS/MT, 12 

de novembro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000420-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRBS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000420-97.2018.8.11.0026. REQUERENTE: CARLINDO DIAS DA ROCHA 

REQUERIDO: CRBS S/A Vistos. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. As partes 

apresentaram acordo, almejando sua homologação, conforme termo de 

acordo de id 16257955. Dessa maneira, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO informado 

nos autos, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão. Sem 

custas ou honorários advocatícios. Dispensa a intimação das partes, 

proceda-se ao imediato arquivamento do feito, nos termo do enunciado nº 

12 do dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso. Sem 

prejuízo INTIME-SE o autor para manifestar-se acerca da petição de id 

16405214, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção pelo 

pagamento, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC. ARENÁPOLIS/MT, 12 

de novembro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-70.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA SABINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010250-70.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por ZILDA 

SABINO DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Fundamento e decido. Designada audiência de conciliação, 

compareceu a parte requerida, representada por preposto, que saiu 

intimado quanto ao prazo para apresentação de defesa. De acordo com a 

súmula n. 11, da Turma Recursal Única de Mato Grosso, a contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Pelo que se observa nos autos id. 

6801467, a audiência foi realizada em 03/05/2017, sendo a contestação 

apresentada somente em 23/01/2018 id. 11453291, estando, portanto, 

intempestiva, conforme certidão de id. 7136994. Diante do exposto, 

DECRETO A REVELIA DA PARTE RÉ. Logo, faz-se necessário a aplicação 

do efeito da revelia consistente na presunção ficta dos fatos deduzidos 

contra o revel, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, 

situação essa que autoriza este juízo a julgar antecipadamente os autos, 

nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil. Pois bem, 

presumidos como verdadeiros os fatos narrados pelo promovente na 

demanda inicial, impende-se buscar se estes mesmos fatos são aptos à 

tutela jurisdicional. DO VALOR DA CAUSA A soma dos pedidos está acima 

do limite da competência do Juizado Especial Cível Estadual - Lei n. 

9.099/1995 , art.3º, I -, motivo pelo qual, a opção por esse procedimento 

importou em RENÚNCIA AUTOMÁTICA AO CRÉDITO EXCEDENTE à alçada, 

diante da ausência de conciliação entre as partes do processo - Lei n. 

9.099/1995, art. 3º, § 3 -, manifestação pelo prosseguimento da ação e 

ser ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada 

estabelecida - Lei n. 9.099/1995, art.39. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que na data de 22 de setembro de 2015, ocorreu a queda 

de cabos de corrente elétrica em sua propriedade rural, em razão da falta 

de manutenção na rede elétrica de responsabilidade da requerida. Afirma 

que devida a queda dos cabos e ausência de assistência técnica para 

desligamento da rede após comunicação, ocorreram descargas elétricas, 

queimando do capim seco, o que provocou incêndio no local, destruindo 

pomar de frutas, cerca de divisa, alicerce de madeira, casa de 03 peças, 
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utilizada para deposito, com vários sacos de sal para complemento da 

alimentação. Anexa boletim de ocorrência e fotos. Por fim requer a 

condenação da requerida em danos matérias e morais. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Analisando detidamente 

os fatos alegados pela parte autora, em cotejo com os documentos 

colacionados aos autos, tenho que a ocorrência do incêndio em razão da 

queda dos cabos restou incontroverso. No que se refere as despesas a 

título de danos materiais, mostra-se um tanto controvertida, tendo em vista 

apenas a juntada do termo de ocorrência expedido pelo corpo de 

bombeiros militar (id. 6542025), o qual contatou os danos, bem como fotos. 

Contudo, a autora não anexa nenhum recibo, nota, relatório de danos, 

testemunhas, ou qualquer documento capaz de liquidar os danos sofridos. 

Caio Mário da Silva Pereira, com sua costumeira percuciência, sobre o 

tema, acrescenta que: “São as perdas e danos, portanto, o equivalente do 

prejuízo que o credor suportou, em razão de ter o devedor faltado, total ou 

parcialmente, ou de maneira absoluta ou relativa, ao cumprimento do 

obrigado. Hão de expressar-se em uma soma de dinheiro, porque este é o 

denominador comum dos valores, e é nesta espécie que se estima o 

desequilíbrio sofrido pelo lesado. A este prejuízo, correspondente à perda 

de um valor patrimonial, pecuniariamente determinado, costuma-se 

designar como dano matemático ou dano concreto”. (PEREIRA, Caio Mário 

da Silva. Instituições de Direito Civil ? Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 

19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 214). Ademais, diante da suposta 

ocorrência de um dano material, aquele que o alegou deve objetivamente 

demonstrar e provar a sua extensão, ou seja, deve trazer aos autos 

documentos que atestem o efetivo dano, a sua extensão e o seu quantum, 

o que foi feito devidamente observado no presente caso. Nesse sentir, 

tenho que a parte autora não faz jus a restituição pretendida, tendo em 

vista que não trouxe elemento de prova apto a comprovar os danos 

materiais suportados. Portanto INDEFIRO o pedido de danos materiais. 

Ressalto, no que concerne aos danos materiais, conforme pacífica e 

reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, 

posto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Desta 

feita, para que haja a condenação da parte requerida, é indispensável que 

a parte autora comprove efetivamente a extensão dos prejuízos 

patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito. Por tal motivo, é a 

prova do dano material de fundamental importância na ação indenizatória. 

No tocante aos danos morais, 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, da mesma maneira entendo que razão assiste 

a parte autora diante da gravidade dos fatos, bem como do descaso 

demonstrado pela parte ré que não comprovou tentar minimizar os 

acidente ocorrido na propriedade da autora, tampouco ter prestado a 

devida assistência à parte autora, necessitando realizar incontáveis 

ligações e reclamações (protocolos anexados a exordial). Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. A situação causou 

angústia e sofrimento na parte autora, afetando o seu bem-estar 

psicológico, haja vista que, afigura-se incontroverso o danos suportado 

pela autora em ver seus bens, fruto de trabalho, e mantença de sua 

família, serem destruídos pelo fogo, sem qualquer solução pela requerida. 

Entendo que a postura da parte ré no contexto retratado nos autos, 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionando ofensa a honra. 

Destaco que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

que concerne à 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, 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$ 20.000,00 (vinte 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, por tudo que dos autos consta, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de danos matérias; - DETERMINAR a retificação do valor dado a 

causa ao montante R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais), 

correspondente ao teto do juizado especial cível. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-07.2011.8.11.0026
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Autos nº 8010024-07.2011.8.11.0026 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA, já qualificada, em face da sentença de id. 
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16169343, alegando CONTRADIÇÃO. Conheço dos embargos, por serem 

tempestivos, conforme certidão de id. 16353102. Decido. A Lei dos 

Juizados Especiais 9.099/1995, prevê, em seu artigo 48, a possibilidade de 

oposição de embargos contra decisões ou acórdãos que estiverem 

eivados de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida. Vejamos o teor 

do referido dispositivo legal: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. Analisando os argumentos por trazidos, bem como a 

sentença objurgada, entendo que os presentes embargos merecem 

provimento, ante a contradição, no que se refere ao deposito efetuado 

pela requerida no valor de R$ 1.445,02 (um mil quatrocentos e quarenta e 

cinco reais e dois centavos). Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e 

DOU PROVIMENTO para constar na referida sentença: “Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na EMBARGOS À EXECUÇÃO, para o fim de reconhecer devido 

o pagamento e determinar o levantamento da quantia de R$ 1.445,02 (um 

mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos), depositada 

pela requerida no id. 6522137, em favor da parte autora. Intime-se a parte 

requerente para informar os dados bancários para levantamento da 

quantia acima, no prazo de 05 dias” No mais, devendo permanecer o 

comando judicial atacado tal como está lançada. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. 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. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73803 Nr: 706-03.2018.811.0088

 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): B.A dos Santos & Cia Ltda - ME, JEFERSON 

ARAUJO SANTOS, BRUNO ARAUJO DOS SANTOS, KELEM CRISTINI 

CARVALHO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça a fim de dar cumprimento ao mandado de penhora, visto que a 

parte executada devidamente citada não se manifestou nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55896 Nr: 14-09.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA COSTA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

Compulsando o processo, verifico que o advogado nomeado deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para arrolar as testemunhas de defesa na 

fase do art. 422, do CPP, consoante certificado à ref. 218.

Assim, embora tenha o causídico arrolado testemunhas à ref. 223, verifico 

a intempestividade do ato, uma vez que precluso seu direito.

Ante o exposto e considerando a desnecessidade de ouvir a defesa, 

HOMOLOGO a desistência ministerial da oitiva da testemunha ILTON 

RODRIGUES DAMASCENO.

No mais, constato que até o presente momento não há informações quanto 

ao cumprimento do mandado de intimação das testemunhas expedido à 

ref. 224. Desta forma, determino que a Gestora Judiciária diligencie junto 

ao Oficial de Justiça designado para o cumprimento de tal mandado e 

solicite a URGÊNCIA no cumprimento, tendo em vista a brevidade da 

Sessão de Julgamento.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58572 Nr: 1610-28.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DE SOUZA, EDUARDO DA SILVA 

AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Posto isso, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão contida na 

denúncia para o fim de: a)CONDENAR o réu Eduardo da Silva Amaral, pela 

prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código 

Penal.b)CONDENAR o réu Geovane de Souza, pela prática do crime 

previsto no artigo 306, c/c artigo 298, III, do Código Penal.c)RECONHECER 

a consunção do delito previsto no artigo 309, caput, pelo crime descrito no 

artigo 306, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro e, portanto, 

deixar de aplicar pena em relação ao primeiro; ed)ABSOLVER o réu 

Geovane de Souza, da prática do crime previsto no artigo 180, do Código 

Penal, com fulcro no art. 386, VII do CPP.CONDENO, ainda, os réus ao 

pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código 

de Processo Penal,.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59357 Nr: 219-04.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania de Fátima Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Crispin Canguçu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON HELOM POIER - 

OAB:329413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSE STUANI - 

OAB:21949/0 - MT, OSVALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682/A

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de indenização por danos morais proposta por TANIA 

DE FÁTIMA DIAS em desfavor do ERSON CRISPIM CANGUÇU.

À ref. 4, foi recebida a inicial e determinada a citação da parte requerida.

 A requerida apresentou contestação à ref. 11.

 À ref. 29, consta certidão de decurso de prazo para o requerido 

apresentar impugnação à contestação.

 Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, as 

partes pugnaram pela produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal (ref. 33 e 34).

É o relato. Decido.

Considerando que não há preliminares a serem apreciadas, nos termos do 

art. 357, do CPC, DECLARO O FEITO SANEADO.

Fixo como pontos controvertidos:

a) existência e extensão dos danos alegados pela autora;

Para tanto, defiro a produção de prova oral pelas partes.

 Defiro, ainda, a produção de prova documental, por meio dos documentos 

já apresentados pelas partes.

CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 

2019, às 17 horas e 40 minutos para colheita dos depoimentos pessoais e 

inquirição das testemunhas arroladas pela parte autora. Desde já, 

determino a expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas 

residentes em outras Comarcas. Justifico a data em razão da lotada pauta 

de audiências.

 Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 
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Deverá o advogado da parte autora se atentar ao teor do disposto no 

artigo 455, CPC, quanto à produção da prova testemunhal.

 Intimem-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58709 Nr: 1685-67.2015.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON RUFINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERCI TEIXEIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da petição de ref. 35, com fulcro no artigo 10, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte autora, por seu advogado, para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80048 Nr: 4790-47.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . CITE-SE A PARTE REQUERIDA e intime-se a parte autora para 

comparecimento, informando-as do seguinte:a) obtida a conciliação, será 

reduzida a termo e homologada por sentença;b) caso contrário, ou se 

qualquer das partes não comparecer à audiência, terá a parte requerida, 

nos termos do artigo 335, I, do CPC, prazo de 15 (quinze dias) para 

oferecer defesa, CONTADO DA DATA DA AUDIÊNCIA, sob pena de 

revelia, consoante previsão do artigo 344 do CPC, ressalvadas as 

hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma;3. Infrutífera a conciliação (ou 

não tendo ocorrido a audiência por qualquer motivo) e apresentada 

contestação no prazo acima, intime-se a parte autora a impugná-la no 

prazo de quinze dias (arts. 350 e 351 do CPC).3.1 Na sequência, 

intimem-se as partes a especificarem as provas que eventualmente 

pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma, sob pena de indeferimento. Prazo: quinze dias.4. Postergo a 

análise do pedido de inversão do ônus da prova para a ocasião da 

decisão saneadora, eis que é o momento processual adequado para 

tanto.4.1 Após, conclusos para saneamento.Intimações e diligências 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77856 Nr: 3347-61.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GOMES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atendida a determinação de ref. 4, delibero pelo prosseguimento do feito.

 Embora o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabeleça que se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural, tal regra não impede a análise da real situação da 

parte postulante.

Na espécie, em que pesem os argumentos aduzidos pela autora, não há 

no processo elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, pois, 

além de ter constituído advogado particular, os documentos que instruem a 

inicial, a natureza da presente ação e o valor atribuído à causa, denotam 

que não é desprovida de recursos financeiros, tal como tenta fazer crer.

De mais a mais, merece ser consignado que a autora se qualificou como 

comerciante neste feito e contratou com a requerida a aquisição de bem 

de valor considerável.

 Ao Juiz é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a 

parte não está representada pela Defensoria Pública.

Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando 

não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do 

benefício.

Em situação similar, o STJ decidiu:

 “Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro).

STJ-0992848)

 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO 

CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 

JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão 

recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar 

a jurisdição que lhe foi postulada. 2. "É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão 

federal suscitada" (Súmula 282/STF). 3. A declaração de hipossuficiência 

estabelecida pelo art. 4º da Lei nº 1.060/1950 goza de presunção relativa 

de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, 

indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 4. "A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 5. 

Recurso especial a que se nega provimento. (Recurso Especial nº 

1.446.374/AL (2014/0073991-0), 2ª Turma do STJ, Rel. Og Fernandes. DJe 

04.04.2018)

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

TJMT-0156453) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - JUSTIÇA 

GRATUITA - INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DA DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - APRESENTAÇÃO APENAS DE UMA PETIÇÃO - 

PEDIDO INDEFERIDO - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS - COMANDO JUDICIAL INOBSERVADO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO - PRECLUSÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. A simplesafirmação da parte sobre a 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, conforme reza o § 3º, do artigo 99, do NCPC, pode ser 

suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos 

outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante 

disposição do § 2º do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao 

magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, 

para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos 

do processo. 2. No respectivo caso, infere-se dos autos, que os 

apelantes foram intimados para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

acostassem aos autos cópia das declarações dehipossuficiência, todavia, 

ao invés de colacionarem ao caderno processual as respectivas 

declarações, apenas apresentaram petição tecendo considerações 

acerca da propalada impossibilidade de arcarem com as custas e 

despesas processuais, e que a afirmação pode se dar na própria petição 

inicial. 3. Diante disso, o juízo indeferiu o pedido, determinando o 

recolhimento das custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e, consequente, extinção do feito (art. 

257 do CPC). 4. Contudo, os embargantes não interpuseram recurso da 

referida decisão, logo, a meu sentir, apenas a apresentação de pedido de 

reconsideração, acarreta a preclusão de discutir a matéria, bem como da 
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possibilidade de os embargantes recolherem as custas judiciais. 5. Com 

efeito, é cediço que o pedido de reconsideração não encontra amparo no 

ordenamento jurídico, tampouco interrompe o prazo recursal ou aquele 

determinado para cumprimento de decisão judicial, de modo que, deixando 

os embargantes de comprovarem, inicialmente, a hipossuficiência, como 

também, empós, de apresentarem recurso próprio no momento oportuno, 

e, ainda, por não demonstrarem o pagamento integral das custas, tal 

inércia não deve ser referendada pelo Judiciário, como de fato não foi, 

não havendo que se falar, inclusive, em devolução do prazo para 

cumprimento do comando judicial. 6. Nesse contexto, não há como deixar 

de reconhecer que o prazo fluiu sem que a embargante recolhesse as 

referidas custas, de maneira que, não havendo o respectivo pagamento, 

no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do 

mérito. (Apelação nº 0007241-56.2007.8.11.0015, 4ª Câmara de Direito 

Privado do TJMT, Rel. Serly Marcondes Alves. j. 11.04.2018, DJe 

13.04.2018).

Destarte, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça e determino que 

a autora promova o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80093 Nr: 4832-96.2018.811.0088

 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: CELIA RAMOS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Afere-se dos autos que a procuração outorgada ao advogado é 

particular, ao passo que se constata que a requerente é analfabeta. 

Assim, determino que a parte autora regularize sua representação 

processual através de instrumento público em até 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito nos termos do art. 76 do Código de Processo 

Civil.

Em igual prazo, deverá apresentar os dados da parte executada em 

consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a 

impossibilidade, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como pedido 

inicial.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80034 Nr: 4785-25.2018.811.0088

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIGELSA FRANCIANE DUARTE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MAXIR PACHECO 

CEOLIN - OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Embora a autora requeira os benefícios da gratuidade da justiça, 

compulsando o processo não vislumbro a apresentação de declaração de 

hipossuficiência.

Diante disso, determino que a autora emende a petição inicial, devendo 

juntar declaração de hipossuficiência e cópia de sua carteira de 

trabalho/holerite, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Após, conclusos com a marcação de urgente, eis que pendente de análise 

o pedido de tutela antecipada.

 Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80127 Nr: 4854-57.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA SILVA SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte exequente e 

determino que promova o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil.Em igual 

prazo, deverá apresentar os dados da parte executada em consonância 

com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a impossibilidade, sob as 

penas da lei.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55521 Nr: 1992-55.2014.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ZOMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido do autor de ref. 10, uma vez que é dever da parte 

informar o endereço do requerido e a localização do bem no processo, 

não podendo o Judiciário incumbir-se de mais esta responsabilidade.

No mais, intime-se o autor, para que indique o atual endereço do requerido 

ou requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Promova-se, ainda, a juntada que encontra-se pendente ao processo.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79518 Nr: 4461-35.2018.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina Cordeiro, ERICA AVELINA TRIBURTINI DE 

LIRI, SOLANGE MANN CARRIEL, Nivaldo José Beninca, Vilson Roecker, 

Erica Avelina Triburtini de Liri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR EMMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que em sede de Agravo de instrumento foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, delibero pelo prosseguimento do processo.

Contudo, postergo a análise do pedido liminar para após a realização de 

audiência de justificação.

 Assim, nos termos do artigo 562, “caput”, segunda parte, do Código de 

Processo Civil, entendo necessária a realização de audiência de 

justificação prévia, que designo para o dia 29 de janeiro de 2019, às 13 

horas e 30 minutos.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Cite-se e intime-se o requerido, para que compareça na audiência 

acompanhado de advogado.

Intimem-se os requerentes, por seus advogados, para que compareçam 

acompanhados de suas testemunhas, as quais deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação.

 DETERMINO, ainda, que seja certificado quanto a eventual existência de 

ação envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto em andamento 
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perante este Juízo.

Cumpra-se com urgência.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80318 Nr: 4968-93.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delias Domiciano, Rosilene da Silva Nunes Domiciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON LENADRO FERNANDES, MARCOS 

KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MARTINS - OAB:3215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça e determino que 

promovam o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos 

termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil.Em igual prazo, 

deverá apresentar os dados das partes em consonância com o 

Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a impossibilidade, sob as penas 

da lei.Atendida a determinação, volte concluso com a marcação de 

urgente, eis que se trata de pedido de tutela de urgência.Intime-se. 

Cumpra-se.a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80329 Nr: 4972-33.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVERIRA SEGUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

ARIPUANÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORISMUNDO ANDRADE DE 

OLIVEIRA SEGUNDO - OAB:9265/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de ref. 2, intime-se o requerente a fim de que 

emende a inicial, promovendo os recolhimentos devidos das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil.

Atendida a determinação, volte concluso com a marcação de urgente, eis 

que se trata de pedido de tutela de urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73227 Nr: 364-89.2018.811.0088

 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: MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDMoFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIO IEISBICK - 

OAB:3362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Averiguação de Paternidade proposta por Mauri Antônio 

Fagundes em face de Almiro Marinho de Mello, Francisco Marinho ou pela 

alcunha de “Chico Mello”.

O autor requereu a desistência da ação.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, quando o juiz homologar a desistência da 

ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte autora, por seu advogado. 

Dispenso a intimação da parte requerida acerca da presente sentença, eis 

que sequer chegou a ser citada.

 Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37111 Nr: 1851-12.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA ROSA BARBOSA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA GEDRO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela 

requerente. Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas 

informatizados.

Intime-se a requerida/executada para que cumpra as determinações da 

sentença de fls. 55/57, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 

10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do 

débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Advirta-se, ainda, que o cumprimento no prazo assinalado a isenta da 

multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.

Caso ocorra o cumprimento, intime-se a requerente para, no prazo de 05 

dias, dizer se dá resolução ao feito. Ressalto de que seu silêncio 

importará em anuência em relação à satisfação do processo.

 Caso não ocorra o cumprimento, CERTIFIQUE-SE e retornem conclusos 

para análise dos demais pedidos da petição de fls. 189/190.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55749 Nr: 2169-19.2014.811.0088

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE BULDAKI GIANELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de reconhecimento de união estável e dissolução c/c 

partilha de bens adquiridos durante a união estável e pedido de tutela 

antecipada proposta por ADEMIR DE ALMEIDA em desfavor do MARLENE 

BULDAKI GIANELA.

À ref. 14, foi recebida a inicial e determinada a citação da parte requerida.

 A requerida apresentou contestação à ref. 27.

 À ref. 33, consta certidão de decurso de prazo para o requerido 

apresentar impugnação à contestação.

 Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, as 

partes pugnaram pela produção de prova testemunhal (ref. 51 e 52).

É o relato. Decido.

De plano, verifico que, embora o autor tenha mencionado no título da ação 

pedido de tutela antecipada, constato que na inicial não esclareceu qual 

antecipação seria essa, razão pela qual não conheço do pedido.

 No mais, tendo em vista que não há preliminares a serem analisadas, 

DECLARO O FEITO SANEADO.

Considerando o pedido da parte autora para produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal da requerida, designo a audiência de 

instrução para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 16h15min. Justifico a data 

em razão da lotada pauta de audiências.

 Defiro, ainda, a produção de prova documental, por meio dos documentos 
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já apresentados pelas partes.

CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

 Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 

Deverão os advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, 

CPC, quanto à produção da prova testemunhal.

 Intimem-se. Diligências necessárias.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-36.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BALBINOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO PICK OAB - MT0011743A (ADVOGADO(A))

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGAS CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010128-36.2013.8.11.0088. REQUERENTE: TATIANE BALBINOT 

REQUERIDO: DAGAS CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA - ME Vistos. 

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente do executado se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência dos artigos 835, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o 

dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem preferencial 

estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo perfeitamente possível 

a sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC. 

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora. 

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor total da dívida. Frutífera ou parcialmente frutífera a 

diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, a liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para 

ambas as partes, também a transferência para a conta judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado. Em seguida, intime-se o executado, na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Intimem-se. Demais diligências necessárias. 

Aripuanã, 29 de maio de 2018. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-36.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BALBINOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO PICK OAB - MT0011743A (ADVOGADO(A))

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGAS CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação da 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, tendo em vista a penhora 

negativa da ref. 16467130.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-28.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DO SUL - TAXI AEREO LTDA. - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019 às 13h30min, que realizar-se-á na sala de audiências 

de conciliação do juizado especial deste Juízo.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51969 Nr: 400-71.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Vistos etc.

 Registro que no despacho de fl. 100 foi declarado precluso o direito da 

Defesa de juntar ao feito o endereço da testemunha Sidnei Alves Pereira.

Lado outro, DETERMINO A INTIMAÇÃO do acusado ERALDO FERREIRA 

PIRES, para o comparecimento no Fórum Local, em audiência, que foi 

redesignada por este Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 13 de 

DEZEMBRO de 2018 às 16h00min, na qual será realizado o interrogatório 

daquele, ante a impossibilidade de comparecimento do Promotor de Justiça 

na audiência outrora designada pelos motivos expostos no ofício às fls. 

105/106.

Intime-se ainda o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58894 Nr: 179-83.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Rocha Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE GUEDIM GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 38, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70896 Nr: 1304-18.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESAR FRANCISCO POMPEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Em razão da ausência do Promotor de Justiça, pelas razões expostas no 

ofício em anexo a este despacho, REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para a data de 13 de dezembro de 2018 às 14h00min, devendo 

as testemunhas Jhonatan Rodrigues dos Santos (Vítima) e Airton 

Boursheid serem intimadas pessoalmente por oficial de justiça para 

comparecimento, sob pena de prisão pelos crimes de desobediência e 

desacato, sem prejuízo ainda de arbitramento de multa pecuniária.

DETERMINO desde já a condução coercitiva com reforço policial acaso 

necessário.

Intimem-se: o réu, o advogado de defesa e o representante do Ministério 

Público.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário (mandado/carta/carta precatória/ofício).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64863 Nr: 1014-37.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vistos etc.

Em razão da ausência do Promotor de Justiça, pelas razões expostas no 

ofício em anexo a este despacho, REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para a data de 12 de dezembro de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor constituído Dr. Sílvio César dos Santos 

(OAB – MT 7806-B), o representante do Ministério Público, bem como as 

testemunhas da acusação e da defesa, que são comuns.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53203 Nr: 133-65.2014.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Cível Comarca de Rio Brilhante / MS, 

NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON SOARES CANDIDO, PAULO SOARES 

CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:251411, Marcelo Marroni Vieira de Faria - OAB:9070 MS, 

Osvaldo Vieira de Faria - OAB:, Pierre Moreau - OAB:OAB/SP 

112.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gomes de Morais 

- OAB:4385/MS

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

Avenida General Osório, nº. 363, Centro, Brasnorte/MT

Telefone: (66) 3592-2243 / (66) 3592-2287

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

 PROCESSO: AUTOS Nº. 133-65.2014.811.0100 – CÓDIGO: 53203 – 

NÚMERO/ANO: 0/2014

TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE: NORTOX S/A

EXECUTADO: ILTON SOARES CÂNDIDO E PAULO SOARES CÂNDIDO

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) de propriedade do(a)(s) 

Executado(a)(s) ILTON SOARES CÂNDIDO, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 06 de dezembro de 2018, a partir das 10:00 horas, 

por saldo não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 06 de dezembro 2018, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL:  A t ravés  do  s i te  www.ba lb ino le i loes .com.b r  e 

www.leiloesjudiciais.com.br.

BEM(NS): Parte ideal correspondente a 40has (quarenta hectares), de um 

lote de terras com a área de 400has (quatrocentos hectares), denominado 

Fazenda Três Marias, localizada na Comarca de Diamantino/MT, com a 

seguinte descrição: Inicia-se a presente descrição no marco nº. 01, 

locado em campo limpo, em divisas com o Sr. Zacarias Leonel de Medeiros 

com Fazenda Leonor, deste, rumo 05º08'NE, numa distância de 3.200 ml, 

temos o marco nº. 02, linha em divisas com Fazenda Leonor. O marco nº. 

03, está locado no rumo 86º08'NW a 1.250 ml, linha em divisas com 

Sebastião Rezende Arantes, daí rumo de 05º08'SW, distante 3.200 ml, 

encontramos o marco 04, linha em divisas com Fazenda Anna Paula. 

Deste, rumo 86º08'SE, a 1.250 ml, encontramos o marco nº. 01, linha em 

divisas com Zacarias Leonel de Medeiros, inicio e fim da presente 

descrição, perfazendo uma área superficial de 400has. Obs.: A Fazenda 

Três Maria é constituída de área de mata nativa do tipo serrado médio, 

árvores de pequeno porte sem valor comercial. Área com aptidão para o 

cultivo de grãos e pastagens. Há posteamento de energia elétrica na 

região da Comunidade Mundo Novo e na vizinhança. O local é de fácil 

acesso, pois está localizada a margem da Rodovia MT 170. Não há 

benfeitorias. Há linhas de Ônibus que passa da Rodovia MT 170, a 6 km de 

distância da propriedade na Comunidade Mundo Novo. Imóvel matriculado 

sob o nº. 21.618 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Diamantino/MT. Avaliado em 60 sacas de soja por hectare.

(RE)AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL: R$ 130.320,00 (cento e trinta mil, 

trezentos e vinte reais), em 21 de julho de 2017.

(RE)AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL ATUALIZADA: R$ 156.240,00 (cento e 

cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta reais), em 05 de novembro de 

2018

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Localizado no Rodovia MT 170, km 200, 

Comunidade Mundo Novo, Zona Rural de Brasnorte/MT, a 60 km distante 

desta urbe, com o seguintes trajeto: Inicia-se o Trajeto no centro urbano 

de Brasnorte, percorre-se uma distância de 60 km, pela Rodovia MT 170, 

nesse ponto, à direita da rodovia no sentido Brasnorte/MT a Campo Novo 

do Parecis/MT, chegando a Fazenda Três Marias.

DEPOSITÁRIO(S): ESPÓLIO DE ILTON SOARES CÂNDIDO, na pessoa de 

seu Inventariante, Miguel Soares Cândido, Rua Prefeito Theofanes, 1068, 

centro, Rio Brilhante/MS.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), em 20 de 

outubro de 1995.

ÔNUS: Consta Hipoteca em favor da Bayer S/A; Reserva legal; Penhora 

nos autos nº. 424/95, em favor do Banco Bradesco S/A, em trâmite na 1ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Brilhante/MS; Penhora nos autos nº. 458/95 

em favor da Nortox S/A, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Brilhante/MS; Penhora nos autos nº. 0204/99, em favor do Banco 

Bradesco S/A, em trâmite na Vara Única da Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT; Penhora nos autos nº. 020.96.000066-6, em favor 

Cooperativa de Crédito Rural de Rio Brilhante Ltda – Credirio, em trâmite na 

1ª Vara Cível da Comarca de Rio Brilhante/MS; Penhora nos autos nº. 

020.95.000038-8, em favor do Banco Bradesco S/A, em trâmite na 2ª Vara 

Cível da Comarca de Rio Brilhante/MS. Outros eventuais constantes na 

Matrícula Imobiliária.

LEILÃO SOMENTE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando 

ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% 

(vinte por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 

24 horas.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 

conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e veículos, o 

pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O 

arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada 

parcela, será acrescido de índice de correção monetária, garantida a 
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integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso 

de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de 

veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, 

imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual 

ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta 

condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea 

pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à 

vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem 

postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de 

qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o 

exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos 

serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. 

Em qualquer caso, será imposta a perda da caução em favor do 

exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a 

participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22 e Joabe 

Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCEMAT sob nº. 29, e 

Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, pagos 

pelo arrematante em caso de venda e 2,5% (dois e meio por cento) sobre 

o valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de pagamento ou remissão.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) devedor(a)(es), 

ESPÓLIO DE ILTON SOARES CÂNDIDO, na pessoa de seu Inventariante 

MIGUEL SOARES CÂNDIDO E PAULO SOARES CÂNDIDO, e seu cônjuge 

se casado for, BAYER S/A, na qualidade de Credor Hipotecário, bem como 

os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: 

usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Brasnorte/MT, 06 de novembro de 2018. Eu, __________, 

Victor Lima Pinto Coelho, Juiz(a) de Direito, o subscrevo e assino.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19092 Nr: 1199-61.2006.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Adamantina - SP, 

JOSÉ FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO FRANCISCO ENZWEILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO CAMACHO 

NEVES - OAB:200467/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

Avenida General Osório, nº. 363, Centro, Brasnorte/MT

Telefone: (66) 3592-2243 / (66) 3592-2287

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

 PROCESSO: AUTOS Nº. 1199-61.2006.811.0100 – CÓDIGO: 19092 – 

NÚMERO/ANO: 154/2006

TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE: JOSÉ FERRO

EXECUTADO: ELDO FRANCISCO ENZWEILER

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) de propriedade do(a)(s) 

Executado(a)(s) ELDO FRANCISCO ENZWEILER, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 06 de dezembro de 2018, a partir das 10:00 horas, 

por saldo não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 06 de dezembro 2018, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL:  A t ravés  do  s i te  www.ba lb ino le i loes .com.b r  e 

www.leiloesjudiciais.com.br.

BEM(NS): 01 (uma) Máquina pneumática 01 polegada, marca Heavy Duty 

Impact Wrech, Working, 3.500 rpm, 1.200 FTLBS (1630) NM, danificada.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), em 30 de 

junho de 2016.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Tibagi, s/nº., Centro, Posto de Molas 

Brasnorte, Brasnorte/MT.

DEPOSITÁRIO(S): ELDO FRANCISCO ENZWEILER, Rodovia MT 170, s/nº., 

km 263, centro, Brasnorte/MT e/ou Rua Tibagi, s/nº., Centro, Posto de 

Molas Brasnorte, Brasnorte/MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 2.096,47 (dois mil, noventa e seis reais e quarenta 

e sete centavos).

ÔNUS: Nada consta.

LEILÃO SOMENTE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando 

ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% 

(vinte por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 

24 horas.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 

conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e veículos, o 

pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O 

arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada 

parcela, será acrescido de índice de correção monetária, garantida a 

integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso 

de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de 

veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, 

imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual 

ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta 

condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea 

pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à 

vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem 

postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de 

qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o 

exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos 

serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. 

Em qualquer caso, será imposta a perda da caução em favor do 

exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a 

participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22 e Joabe 

Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCEMAT sob nº. 29, e 

Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, pagos 

pelo arrematante em caso de venda e 2,5% (dois e meio por cento) sobre 

o valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de pagamento ou remissão.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 
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determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) devedor(a)(es), 

ELDO FRANCISCO ENZWEILER, e seu cônjuge se casado for, bem como 

os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: 

usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Brasnorte/MT, 06 de novembro de 2018. Eu, __________, 

Victor Lima Pinto Coelho, Juiz(a) de Direito, o subscrevo e assino.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53203 Nr: 133-65.2014.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Cível Comarca de Rio Brilhante / MS, 

NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON SOARES CANDIDO, PAULO SOARES 

CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:251411, Marcelo Marroni Vieira de Faria - OAB:9070 MS, 

Osvaldo Vieira de Faria - OAB:, Pierre Moreau - OAB:OAB/SP 

112.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gomes de Morais 

- OAB:4385/MS

 Vistos etc.

Intimem-se as partes via DJE para ciência da informação apresentada pelo 

leiloeiro à fls. 87, devendo se for o caso, se manifestarem no prazo 

comum de 02 dias, sob pena de preclusão, ante a proximidade da hasta 

pública.

Até a realização do leilão, autorizo a retirada do feito do cartório por 

advogados somente por carga rápida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54626 Nr: 1167-75.2014.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA/MT, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Oeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR DEMOLINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, LUCIANO DE 

SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16307, Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Certifico que, nos termos da decisão de ref. 33, DESIGNO a data de 06 de 

dezembro de 2018, às 10:00 horas para a realização do 1° leilão e às 

13:00 horas para o 2º leilão. Certifico ainda, que o leilão será realizado 

somente na modal idade eletrônica, através do "s i te" : 

www.balbinoleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61543 Nr: 1468-51.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MARIA DE OMENA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA, adolfo 

deiss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18821, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Vistos etc.

Ante a decisão proferida pelo TJMT nos autos de nº 

1010579-80.2018.8.11.0000, no sentido de provimento ao Recurso de 

Agravo de Instrumento, concedendo o benefício da justiça gratuita ao 

agravante, DETERMINO a intimação da parte autora para requerer o que 

for de direito no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56629 Nr: 529-08.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABMOV-MÓVEIS LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MÁRCIO MARQUES 

DE SALES - OAB:17167, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 44, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 2623-55.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE APARECIDA CARVALHO TRINDADE, 

JENIFER APARECIDA CARVALHO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a decisão proferida pelo TJMT em sede liminar nos autos do Recurso 

de Agravo de Instrumento de nº 1012870-53.2018.8.11.0000, DETERMINO 

o cumprimento imediato da ordem.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se servindo a presente decisão como mandado/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56614 Nr: 522-16.2015.811.0100

 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: Eva Maria dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 18, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73753 Nr: 2679-54.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCDEDMG, CMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ante o cumprimento dos requisitos do art. 300 do 

NCPC, CONCEDO a medida liminar para DETERMINAR a suspensão dos 

efeitos do Acordão 359/2018 exarado pelo TCU/MT, e, por conseguinte a 

suspensão dos efeitos dos atos administrativos denominados Portaria nº 

960/2018 e Portaria nº 961/2018 lavrados pela Câmara Municipal de 

Brasnorte/MT, DEVENDO A AUTORA RETORNAR IMEDIATAMENTE AO 

EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, SEM QUALQUER PREJUÍZO DE 

NATUREZA REMUNERATÓRIA PELOS DIAS QUE FICOU 

AFASTADA.CITE-SE a Câmara Municipal de Brasnorte/MT na pessoa de 

seu representante legal, para apresentar resposta no prazo legal.CITE-SE 

o TCU/MT na pessoa de seu representante legal, para apresentar 

resposta no prazo legal.Somente após a juntada das manifestações dos 

réus, INTIME-SE o representante do Ministério Público para apresentação 

de parecer no prazo legal.CUMPRA-SE servindo a presente decisão como 

mandado/ofício/precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57337 Nr: 773-34.2015.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS PESTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 25, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54391 Nr: 1069-90.2014.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINO DA COSTA SIMÕES- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:MT 17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 42, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59321 Nr: 298-44.2016.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO SOARES LOURENCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73478 Nr: 2540-05.2018.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Brasnorte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANNE KALYNE DA SILVA DE JESUS, 

CRISTIANO DANIEL DA SILVA, ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A

 Vistos etc.[...], ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312, do 

Código de Processo Penal, em consonância com a manifestação 

ministerial, mantenho a prisão preventiva do investigado ALESSANDRO 

PEREIRA DA SILVA, pelos próprios motivos exarados na decisão outrora 

proferida.Noutro giro, no que tange ao pedido formulado pelo acusado 

CRISTIANO DANIEL DA SILVA, [...], como não observo, neste momento 

processual, a presença do requisito da prisão cautelar denominado 

periculum libertatis, em consonância à manifestação ministerial ao tempo 

em que REVOGO a prisão preventiva de CRISTIANO DANIEL DA SILVA, 

com fulcro no art. 321, do CPP, CONCEDO-LHE LIBERDADE PROVISÓRIA, 
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SEM FIANÇA, sem prejuízo daquele ser mantido preso pela prática em tese 

do crime de roubo na Capital.Intimem-se: a defesa e os acusados do teor 

desta decisão. Para isso, informo que ante ao disposto no ofício juntado à 

ref.: 51 deste feito, os presos estão custodiados atualmente na Cadeia 

Pública de Porto dos Gaúchos. Cientifique-se o representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

d e c i s ã o  c o m o  o  n e c e s s á r i o  ( m a n d a d o / c a r t a 

precatória/ofício/notificação/carta/alvará de soltura, se por outro motivo o 

investigado CRISTIANO DANIEL DA SILVA não estiver preso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56468 Nr: 458-06.2015.811.0100

 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: INES COELHO, PEDRO COELHO, VALDEMAR COELHO, 

TERESINHA COELHO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristianne Maria Kunst 

talaska - OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 51, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70273 Nr: 956-97.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA PAULA EMILIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alberto de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 38, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-11.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE VERGOTTE FORTES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000204-11.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$3,446.89 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ALEXANDRE VERGOTTE FORTES 

Endereço: RUA PARAGUAI, 85, PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

12:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000205-93.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON JOSE CAPELUPPI GONCALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000205-93.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$2,841.61 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ANDERSON JOSE CAPELUPPI 

GONCALVES Endereço: SITIO CORGÃO, ZONA RURAL, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

12:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000206-78.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FERNANDES DE SOUZA 97459895172 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000206-78.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,522.62 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ANDRE FERNANDES DE SOUZA 

97459895172 Endereço: RUA ROUXINOL QUADRA 319 LOTE 05, 263, 

JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

12:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000207-63.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FERNANDES DE SOUZA 97459895172 (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000207-63.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,522.62 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ANDRE FERNANDES DE SOUZA 

97459895172 Endereço: RUA ROUXINOL QUADRA 319 LOTE 05, 263, 

JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

12:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000208-48.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000208-48.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$2,213.17 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO DA SILVA Endereço: SITIO 

REUNIDAS DO BOI GORDO, ZONA RURAL, SÃO BENTO, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000209-33.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL DIEHL BERNARDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 
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COELHO PROCESSO n. 1000209-33.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$3,814.68 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS RAFAEL DIEHL BERNARDO 

Endereço: FAZENDA SANTA CLARA, ZONA RURAL, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

13:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000210-18.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO NOGUEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000210-18.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,601.29 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: CICERO NOGUEIRA DA COSTA 

Endereço: RUA ERECHIM QUADRA 01, 20, RENASCER, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

13:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000211-03.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILSON FRANCA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000211-03.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$4,800.24 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: CLEMILSON FRANCA DA SILVA 

Endereço: RUA JUINA, 270, NOSSO LAR, BRASNORTE - MT - CEP: 
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78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

13:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000212-85.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIOMARA VIEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000212-85.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,744.03 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: EDIOMARA VIEIRA Endereço: AGUA 

DA PRATA, ZONA RURAL, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 12 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: 1000213-70.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA FERNANDA ANTUNS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000213-70.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$13,362.75 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ELIZANGELA FERNANDA ANTUNS DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA GOIAS, ULTIMA CASA, ARCO ÍRIS, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

17/12/2018 Hora: 14:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 
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partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000214-55.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON KALEO SOARES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000214-55.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$8,695.48 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: JEFERSON KALEO SOARES Endereço: 

ARLINDO ANTONIO MAYER, 570, AEROPORTO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000215-40.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000215-40.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$14,881.87 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: LIS COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS EIRELI - ME Endereço: MERCADO TRIUNFO, NOSSO LAR, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

17/12/2018 Hora: 14:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 
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OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000216-25.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORAINE WILLE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000216-25.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,366.60 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: LORAINE WILLE Endereço: RUA 

CUIABÁ, 50, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 12 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: 1000217-10.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA MIGUEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000217-10.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$441.55 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA REGINA MIGUEL Endereço: 

TOCA DA ONÇA, ZONA RURAL GLEBA TIBAJI, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

15:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 
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CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000218-92.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Mariza Aparecida Pagnussat (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000218-92.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,604.55 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: Mariza Aparecida Pagnussat 

Endereço: RUA CAMPO GRANDE, CENTRO, FUNRÁRIA BOM JESUS, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 15:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 12 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: 1000219-77.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR AUGUSTO GONCALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000219-77.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$3,079.23 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: JUNIOR AUGUSTO GONCALVES 

Endereço: RUA PARAGUAI, 07, PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

15:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 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: 1000220-62.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRIAN GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000220-62.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$2,105.82 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: MEIRIAN GOMES DA SILVA Endereço: 

RUA ARAPUTANGA, 532, NOSSO LAR, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000221-47.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMI DOS REIS CORREA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000221-47.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$2,281.71 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: NOEMI DOS REIS CORREA Endereço: 

Av. Beija Flores, 712, Módulo 4, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 16:15 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 12 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 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-32.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO TAVARES DORNELAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000222-32.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$4,036.66 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: PAULO ROBERTO TAVARES 

DORNELAS Endereço: Sitio Castelo dos Sonhos, TIBAJI, ZONA RURAL, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

17/12/2018 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000223-17.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO FELICIANO DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000223-17.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$708.91 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: RAIMUNDO NONATO FELICIANO DA 

COSTA Endereço: RUA ROTARY, 568, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

16:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000224-02.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALNIEL DE SOUZA SANTOS OFICINA DE MOTOS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000224-02.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$8,950.83 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: VALNIEL DE SOUZA SANTOS OFICINA 

DE MOTOS - ME Endereço: Sitio Castelo dos Sonhos, TIBAJI - ZONA 

RURAL, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 12 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: 1000225-84.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHANNE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MADEIRA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000225-84.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$5,962.69 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: SCHANNE REPRESENTACAO E 

COMERCIO DE MADEIRA LTDA - ME Endereço: RUA ROTARY 

INTERNACIONAL, 1406, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 17:15 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 12 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, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-69.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR JOSE DE MORAIS (REQUERIDO)

LUZIA CRUVINEL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000226-69.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$4,957.98 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDEIR JOSE DE MORAIS Endereço: 

Sitio 13 de Maio, ZONA RURAL, GLEBA SÃO BENTO, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 Nome: LUZIA CRUVINEL DE OLIVEIRA Endereço: SITIO 13 

DE MAIO, ZONA RURAL, GLEBA SÃO BENTO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

17:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000227-54.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILZA PEREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000227-54.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,206.48 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: VANILZA PEREIRA GOMES Endereço: 

Sitio Estrela Dalva, ZONA RURAL, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 17:45 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 12 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-39.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ PELLENS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000228-39.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$10,278.56 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DISTRIBUIDOR DE 

AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME Endereço: Rua: Tibagi, S/N, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ROBSON 

LUIZ PELLENS & CIA LTDA - ME Endereço: Rua Iguaçu, 1424, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

17/12/2018 Hora: 18:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000229-24.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMAR ANTONIO DA ROSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000229-24.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,759.54 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ELMAR ANTONIO DA ROSA Endereço: 

RUA GUAIRA, 125, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 18:15 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 12 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: 1000240-53.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE JULIE STANFFER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000240-53.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$5,375.44 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ROSIMEIRE JULIE STANFFER Endereço: 

RUA ARIPUANÃ, 879, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 18:30 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 12 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: 1000238-83.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEODORA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000238-83.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$4,345.92 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: TEODORA DA SILVA PEREIRA DOS 

SANTOS Endereço: Fazenda Caçador, Estrada Perobal, Zona Rural, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

17/12/2018 Hora: 18:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000230-09.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA RIBEIRO CAMPOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 639 de 763



CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000230-09.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$669.49 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: CECILIA RIBEIRO CAMPOS Endereço: 

RUA JUCIMEIRA ESQU. COMA DOURADOS, 39, SANTO AMARO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

17/12/2018 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000231-91.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ROSA BISPO DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000231-91.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$579.90 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: LUCIANA ROSA BISPO DE JESUS 

SILVA Endereço: ÁGUA DA PRATA ( RUA PRINCIPAL), ZONA RURAL, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

17/12/2018 Hora: 08:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000232-76.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CERIGATO MASSAROTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000232-76.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$334.56 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 
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- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: MARLENE CERIGATO MASSAROTO 

Endereço: RUA CURITIBA, 1427, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000234-46.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FLORES BERNARDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000234-46.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$3,915.68 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: PATRICIA FLORES BERNARDO 

Endereço: RUA IGUATEMI, 878, NOSSO LAR, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

09:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000235-31.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA DA SILVA CASTEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000235-31.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$673.39 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: RODRIGO FERREIRA DA SILVA 

CASTEDO Endereço: Rua Curitiba, 811, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 
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Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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: 1000236-16.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE ALENCAR CALDEIRA (REQUERIDO)

MOISES FERNANDES COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000236-16.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$3,670.09 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ROSINEIDE ALENCAR CALDEIRA 

Endereço: Gleba São Bento, casa n 355, Zona Rural, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 Nome: MOISES FERNANDES COSTA Endereço: Gleba São 

Bento, n 355, Zona Rural, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 09:45 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 12 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: 1000237-98.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDIVAL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000237-98.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$572.19 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: SIDIVAL PEREIRA DA SILVA Endereço: 

Fazenda Paraná, Casa 01, Zona Rural, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 17/12/2018 Hora: 

10:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 
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fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 12 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 Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41818 Nr: 456-98.2018.811.0110

 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): ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA, MAGDA 

LUCIA LOURENÇO

 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 da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de complemento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), referente à diligência 

na região rural Voadeira, conforme certidão de fl. 41, 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>Guia de Complementação de Diligência, apresentando 

cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) 

dias a partir da presente intimação.

Campinápolis – MT, 09 de novembro de 2018.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36031 Nr: 187-30.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a peça defensiva às fls. 52/55, bem como a manifestação 

do Ministério Público Estadual às fls. 59/59-v, necessária a designação de 

audiência.

Assim, designo audiência para o dia 10 de DEZEMBRO de 2018, às 

16h30min, para oferecimento de proposta de suspensão condicional do 

processo de fls. 59/59-v.

Intime-se o denunciado RODRIGO JOSÉ DE OLIVEIRA.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se o denunciado e seu patrono.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53997 Nr: 578-85.2011.811.0101

 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: DOMINGOS AVELINO DALLA LIBERA, SANTINA NEGRI 

DALLA LIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR LENTZ, EDVAN SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:OAB/MT 3530-A, ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, Jefferson Agulhão Spindola - OAB:6416-B/MT

 Vistos.

1. Na decisão de saneamento do feito, foi determinada a produção de 

prova testemunhal, tendo as partes sido intimadas para informarem o rol 

de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Requerida informou que 

não tem prova testemunhal a ser produzida e a parte Autora, quedou-se 

inerte. Assim, fica prejudicada a audiência designada para o próximo dia 

13.11.2018, razão pela qual CANCELO tal ato. Retire-se da pauta.

2. Acerca da manifestação da parte Requerida de fls. 278, resta 

prejudicada sua análise neste momento processual, considerando o teor e 

documentos de fls. 281/294, apresentados também pela parte Requerida. 

Isso porque, a meu ver, trata-se de analisar a competência ou não deste 

Juízo, eis que se houver indicios suficientes de que o imóvel da presente 

ação refere-se a parte do imóvel em que está em discussão na Vara 

Agrária, o feito deverá para lá ser remetido.

Diante disso, faculto à parte autora apresentar manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca do petitório e documentos de fls. 281/294.

3. Após, conclusos.

4. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83292 Nr: 573-58.2014.811.0101

 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: MAIKEL ANDERSON FOLLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Para a realização da prova pericial, designo como perito o Dr. LUIZ 

ANTONIO ZANELLA (CRM/MT 7327), podendo ser encontrado Rua das 

Nogueiras, n.º 72, Bairro Centro, Sinop/MT (CLÍNICA SOT (Serviço de 

Ortopedia e Traumatologia), telefone: 66 3532.5265, sob a fé de seu grau 

e independente de compromisso (Código de Processo Civil, artigo 422).

 Deverá o nobre perito responder aos quesitos de fl. 206 e de fl. 210.

Fixo os honorários periciais no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

nos moldes dos arts. 25 c/c 28 e parágrafo único do art. 28, todos da 

resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal.

2. Intime-se o perito para elaboração do laudo. O perito deverá informar ao 

Juízo, com antecedência de 20 (vinte) dias, a data da realização da 

perícia, a fim de viabilizar a intimação das partes. Laudo em 20 (vinte) dias.

 3. Juntado o laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82108 Nr: 1297-96.2013.811.0101

 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: ANA MARIA YOSHIDA GUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CRISTIANO CABRAL, ITAÚ UNIBANCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992- A/MT, ROBERTO CARLOS 

DAMBROS - OAB:OAB/MT 13154

 Vistos.

1. Determinada a realização de prova pericial, apenas o Requerido 

MARCIO CRISTIANO CABRAL não efetuou o depósito dos honorários 

periciais, conforme determinado no item "3" da decisão de fl. 215/216. 

Assim, declaro PRECLUSA a realização da prova pericial.

2. Expeça-se alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

pela parte autora e pelo Requerido ITAÚ UNIBANCO, a título de devolução 

do valor, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Declaro encerrada a instrução processual.

4. Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, haja vista tratar-se de processo envolvendo a 

Meta 02 do CNJ.

5. Após, conclusos para sentença.

6. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82323 Nr: 1230-68.2012.811.0101

 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: CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O, FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.601, 

JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB/MT 15.904, JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - 

OAB:OAB/RS 77.231-A, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Vistos.

1. Concedo pela derradeira vez o prazo de 10 (dez) dias para o 

pagamento das custas remanescentes, sob pena de extinção do feito.

2. Caso seja recolhido o valor, voltem conclusos para saneamento do feito 

ou julgamento antecipado da lide.

3. Caso não seja recolhido o valor, voltem conclusos para extinção.

4. Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80203 Nr: 518-78.2012.811.0101

 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: DCQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERVI GARBIN - OAB:MT 

3523-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes para, no prazo legal, 

apresentarem suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99958 Nr: 4785-89.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, 

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, OSCAR FERREIRA BRODA, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ANTÔNIO FILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca das cartas de citação devolvidas de 

fls. 189/190, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80375 Nr: 698-94.2012.811.0101

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIR LENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS AVELINO DALLA LIBERA, 

SANTINA NEGRI DALLA LIBERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:OAB/MT 3530-A

 Vistos.

1. Acerca da decisão de fl. 48, com razão a parte Impugnante, eis que por 

erro material, constou "considerando que a parte impugnante está na pose 

do imóvel", quando na verdade, deveria constar "parte impugnada está na 

posse do imóvel". Assim, RETIFICO de ofício o erro material para o fim de 

constar o que segue:

"1. Considerando que a parte Impugnada está na posse do imóvel, 

intime-se-a para informar nos autos quantos hectares de mata fechada 

possui o imóvel e quantos hectares de área produtiva. Prazo: 05 (cinco) 

dias.

2. Após, conclusos."

2. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83498 Nr: 727-76.2014.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES ANTÔNIO LIESENFELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 
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OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da Carta de Citação devolvida de fls. 

61, requerendo o que de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44622 Nr: 341-61.2005.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACAERI FLORESTAL LTDA, MADEIRANIT MADEIRAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST - NA PESSOA DE MARIA IVONETE 

SOUZA, MST - NA PESSOA DE SR. BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:MT 5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste norte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, revogando-se a 

liminar de fls. 343/353.Custas processuais pela parte autora, as quais já 

foram recolhidas. P.R.I.Oportunamente, arquivem-se.Diligências 

necessárias.Cláudia, 09 de novembro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81539 Nr: 706-37.2013.811.0101

 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: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO GAUDENCIO MARTINS, TAIS 

GAUDENCIO MARTINS, ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, 

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO 

FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Renato de Oliveira 

- OAB:PR nº 40.424, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156/MT, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7.335, Luiz Orione Neto - OAB:OAB/MT 3.606

 Vistos.

1. Considerando que apenas os Requeridos Espólio de Oscar Hermínio 

Ferreira Filho, Espólio de Maria Amelia Ferreira, Espolio de Oscar Hermínio 

Ferreira Junior e Espólio de Sylvia Ferreira apresentaram discordância à 

realização de nova perícia, eis que os Requeridos Cassio Gaudencio 

Martins e Tais Gaudencio Martins não se manifestaram, defiro a realização 

de nova prova pericial, atrelada ao ponto controvertido já definido no 

saneamento do feito. Nomeio como perito judicial Sr. CARLOS FERNANDO 

FERRACIOLLI (engenheiro civil, com endereço profissional localizado na 

rua das Ipoméias, n.º 1020, Setor Industrial Norte, Sinop/MT), para 

proceder à perícia já determinada. O Perito nomeado deverá apresentar 

proposta de honorários, bem como indicar dia, hora e local para o início da 

perícia, no objetivo de atender o disposto no artigo 474 do CPC.

 1.1 Os honorários serão suportados pela parte autora, nos termos do 

artigo 95 do CPC.

1.2 As partes, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarão assistentes 

técnicos e formularão quesitos (CPC, art. 465, §1º).

 1.3 O laudo pericial deverá ser entregue em Cartório no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for intimado para 

dar início aos trabalhos (CPC, art. 465, caput).

 1.4 Apresentado o laudo em Cartório, os assistentes técnicos porventura 

indicados pelas partes deverão, querendo, apresentar seus pareceres no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, depois de intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

 1.5 Intime-se o perito para apresentar estimativa de seus honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias e após intime-se a parte Autora para depositar 

em Juízo o valor correspondente aos honorários periciais, em igual prazo, 

sob pena de preclusão.

 1.6 Havendo escusa (CPC, art. 467), voltem-me os autos conclusos para 

nomeação de novo perito.

2. Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 45358 Nr: 1007-62.2005.811.0101

 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: BALDUINO PAN, ODILA MARIA FOPP PAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO RIVIERA, ELVIRA RIVIERA, 

INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12609/MT, Valter Vicente Leon - OAB:MT/4.146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucia da Silva Ricartes - 

OAB:MT 6980, Marco Túlio de Araújo - OAB:MT 5318, OTÍLIO 

RIBEIRO NETO - OAB:OAB/MT 13.332, PAULO CESAR VIECELLI - 

OAB:24154/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, ROSEMEIRE LEMES MOREIRA - OAB:OAB-MT/ 4028

 Vistos.

1. Abra-se vista ao Ministério Público para apresentar manifestação 

acerca do laudo pericial.

2. Declaro ainda encerrada a instrução processual. Após a manifestação 

do parquet, intimem-se as partes para alegações finais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, via DJE.

3. Após, abra-se vista ao Ministério Público para suas alegações finais.

4. Em seguida, conclusos para sentença.

5. Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80099 Nr: 403-57.2012.811.0101

 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: SANDRA SILVA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, ALEX DA VEIGA, 

ANTONIO NERES DE CARVALHO, CLARA FERNANDES RAMIRES BRITO 

PORFIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17545/O

 Vistos.

1. Para a defesa dos terceiros citados por edital, nomeio a Dra. Aliete Righi 

Bervig, sob a fé de seu grau, para apresentar contestação, ainda que por 

negativa geral.

Cientifique-se-a sobre a presente nomeação bem como para dar 

cumprimento a presente decisão, no prazo legal.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou julgamento antecipado da 

lide.

3. Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48686 Nr: 1191-47.2007.811.0101

 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: GILMAR TAFFAREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILTO DONADELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 3.277-A, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:OAB-MT 

3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILI BERWIG - 

OAB:7160-B/MT

 Vistos.

1. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 24 de 

janeiro de 2019, às 09:00 horas.

1.1 Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal. Para tanto, 

deverão os nobres causídicos informarem o endereço atualizado das 
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partes, a fim de serem intimados pessoalmente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob as penas da lei.

1.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

1.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.

2. Intimem-se.

3. Diligências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98759 Nr: 2671-11.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARIMATÉIAS DOS SANTOS, GIOVAN DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ARIMATÉIAS DOS SANTOS, 

Filiação: Maria Francisca dos Santos e Antonio Vieira da Cruz, data de 

nascimento: 09/09/1988, brasileiro(a), natural de Caxias-MA, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 66 99224887 e atualmente em local incerto e não 

sabido GIOVAN DE LIMA, Filiação: Clarinha Adiley de Lima e Alcides 

Monteiro de Lima, data de nascimento: 20/01/1988, brasileiro(a), natural de 

Perola do Oeste-PR, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66 96404661. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação Penal em face de GIOVAN DE 

LIMA E JOSÉ ARIMATÉIAS DOS SANTOS como incursos nas sanções do 

artigo 28, da Lei 11.343/2006

Despacho: Vistos.1.Recebo a denúncia em face dos réus JOSÉ 

ARIMATÉIAS DOS SANTOS e GIOVAN DE LIMA, por verificar a 

inexistência de inépcia da inicial e estarem presentes a justa causa, os 

pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal 

(art. 395, CPP).2.Cite(m)-se o (a)(s) acusado() por EDITAL para responder 

(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, C). 3. 

Após o decurso, certifique-se e abra-se vista ao parquet.4.Defiro o pedido 

de certidão feito pelo Ministério Público, apenas com relação aos 

antecedentes criminais nos termos do artigo 1.373, inciso II, do 

CNGC.5.Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao 

Instituto de Identificação (art. 1.373, inciso III, do CNGC).6.Proceda-se a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (artigo 1.373, inciso III, do CNGC). 7. Diligências 

necessárias.

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, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 07 de novembro de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49711 Nr: 670-68.2008.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO OLIVEIRA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEINIO JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de impenhorabilidade dos bens penhorados às fls. 

57 e verso, alegando a parte Requerida que tais bens são indispensáveis 

para a sobrevivência da família.

Instada a se manifestar, a parte Autora impugnou o pedido, aduzindo que 

os bens penhorados são supérfluos e requerendo ainda a adjudicação 

dos bens.

DECIDO.

Não há olvido a que a impenhorabilidade do bem de família a que alude a 

Lei n.º 8.099/1990 abrange os bens móveis que guarnecem a

casa. Nesse sentido, aliás, estabelece o parágrafo único do artigo 1.º de 

tal Lei que: “A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se 

assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer 

natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou 

móveis que guarnecem a casa, desde que quitados”.

Sucede que tal proteção legal não tem caráter absoluto, não 

compreendendo os bens de elevado valor e os que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 

Afinal, não há como se possa afirmar que a penhora de tais bens

(suntuosos ou que ultrapassem as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida) malfira o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana ou da proteção 

constitucional da moradia familiar, sustentáculos da proteção legal em 

alusão.

No caso vertente, foram penhorados 01 mesa de madeira com 04

cadeiras, 01 TV 14 ' de modelo antigo, 01 armário de madedeira e 01 ar 

condicionado. Em que pese as alegações da parte Requerida, não fez 

qualquer prova do alegado, inclusive se tais bens são os únicos da 

residência ou que não estão em duplicidade.

Assim, MANTENHO a penhora realizada de fl. 57.

2. Defiro o pedido de adjudicação dos bens penhorados em favor da parte 

Autora pelo valor da avaliação. Expeça-se termo de adjudicação, ficando 

às expensas da parte autora a remoção dos bens, no prazo de 10 (dez) 

dias.

3. Intime-se a parte Autora para atualizar o valor do débito remanescente e 

indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Int.

5. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 05/2018 - TORNA PÚBLICA a CONVOCAÇÃO para as provas 

escritas objetivas, do processo seletivo para recrutamento de estagiário 

nível médio cadastro de reserva.

* O Edital n° 05/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65923 Nr: 1265-45.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAFS, AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação de alimentos em que figuram as partes em epígrafe.

Fora realizada audiência de conciliação com a presença do parquet, 

ocasião em que as partes firmaram acordo extrajudicial, como constatado 

às fls. 134.

Os autos vieram conclusos.

Era o que cabia relatar.

 DECIDO.

 Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Cumpre salientar que o Ministério Público entendeu que os direitos da parte 

incapaz se encontram devidamente amparados, motivo pelo qual pugnou 

pela homologação do acordo.

Nesta senda, uma vez que aparentemente o acordo firmado entre as 

partes encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 924, III, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

contudo, suspendo sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que beneficiária 

da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64645 Nr: 103-15.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABP, Adones José Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência acerca da perícia médica agendada para o dia 21/02/2019, às 

16h00min, a ser realizada na Avenida Norte Sul, s/nº, distrito do Guariba, 

Colniza-MT, bem como para que, no prazo de cinco dias, indique quesitos 

e assistente técnico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60611 Nr: 5-98.2012.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCOS ADMINISTRADORA DE CONCÓRCIOS Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construcol Materiais para Construção Ltda, 

Josceli Lazzari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT, Ieda Maria de Almeida Grabner - 

OAB:11455-B/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerente para impulsionar o feito de maneira 

substancial inclusive dizendo sobre a petição de fls. 95 e a certidão de fls. 

88, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Ademais, PROCEDA-SE com a atualização da representação processual 

da parte requerida.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87224 Nr: 1075-43.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, JOSCHUA ALVES 

DA SILVA, SIDEVALDO VALÉRIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - 

OAB:21.709/MT, Robson Medeiros - OAB:6395/B, WELITON DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 Ante o exposto, e por tudo que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o 

acusado JOSCHUA ALVES DA SILVA, devidamente qualificado, como 

incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, todos da Lei Federal 

n.º 11.343/2006 e artigo 12 da Lei Federal n.º 10.826/2003; e ABSOLVER 

os acusados SIDEVALDO VALÉRIO FERREIRA DOS SANTOS e ANDRÉ 

PEREIRA DA SILVA das imputações do delito descrito no artigo 33, caput, 

c/c artigo 40, inciso IV e artigo 35, todos da Lei Federal n.º 11.343/2006, o 

que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Tendo em vista a prolação do édito condenatório passo a dosar a 

respectiva pena a lhe ser aplicada, em estrita observância ao disposto 

pelo art. 68, caput, do Código Penal.DO TRÁFICO DE DROGASO crime 

previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006 consta em seu 

preceito secundário a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão 

e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78767 Nr: 1629-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS NOGUEIRA, Paulo Neves 

Nogueira, Moises Ferreira de Souza, Valdelir João de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO WOLNEY DA 

COSTA BELOTTO - OAB:92083, Edilson Stutz - OAB:309-b/RO, FÁBIO 

VILLELA LIMA - OAB:7687, JORGE MUNIZ BARRETO - OAB:185-A, 

JOSE NEY MARTINS JUNIOR - OAB:2280, Marcos Antonio Faria Vilela 

de Carvalho - OAB:84, Mauro Márcio Dias Cunha - OAB:5.391, 

Roberto Harlei Nobre de Souza - OAB:1642, Thiago da Silva Viana - 

OAB:6227-RO, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8948/O, 

WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 DA CONCLUSÃO E DAS PROVIDÊNCIASConforme fundamentação acima:I 

- INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de PAULO NEVES 

NOGUEIRA.II - DETERMINO a separação do processo, passando o 

presente feito a tramitar apenas perante os réus VALDELIR JOÃO DE 

SOUZA, PEDRO RAMOS NOGUEIRA e MOÍSES FERREIRA DE SOUZA. A 

responsabilidade penal do réu PAULO NEVES NOGUEIRA será apurada em 

um novo processo, originários dos autos de Cód. 78767.III - HOMOLOGO a 

desistência quanto ao reconhecimento pessoal do réu PAULO NEVES 

NOGUEIRA pela testemunha OSMAR ANTUNES, nos moldes da petição de 

defesa de Ref. 421.IV – INTIMEM-SE as defesas, em especial a do réu 

VALDELIR JOÃO DE SOUZA, e a acusação, para se manifestarem quanto 

ao teor da carta precatória devolvida à Ref. 428.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83870 Nr: 4514-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourentino Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Processo n.º 4514-96.2017.8.11.0105 – Código: 83870Vistos 

etc.;Cuida-se do executivo de pena do recuperando LOURENTINO 

RODRIGUES DE SOUZA.O regime atual de cumprimento de pena é o 

fechado.Na movimentação de Ref: 61 o Diretor da Cadeia Pública de 

Colniza-MT remeteu a este Juízo atestado de trabalho, segundo o qual o 

reeducando laborou 68 (sessenta e oito) dias no período compreendido 

entre 28 de março de 2018 à 19 de julho de 2018.Na movimentação de 

Ref: 69 aportou aos autos pedido de remição em razão do trabalho, 

consubstanciando o pleito no documento de Ref: 61.Instado a se 

manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela remição da 

pena do recuperando em razão dos dias trabalhados (Ref: 79).Vieram-me 

os autos conclusos.É a síntese do necessário.DECIDO 

fundamentadamente.Perlustrando os autos se afere que o reeducando 

laborou por 68 (sessenta e oito) dias no período compreendido entre 28 de 

março de 2018 à 19 de julho de 2018, fazendo jus, portanto, à remição de 

parte da sua pena.Nesta senda, com fulcro no art. 126, § 1º, inciso II, da 

LEP, DECLARO remidos 22 (vinte e dois) dias da pena imposta ao 

reeducando, fruto dos 68 (sessenta e oito) dias trabalhados no período 

mencionado alhures.Assim, ELABORE novo cálculo de pena considerando 

os dias remidos, com urgência, uma vez que o recuperando está 

cumprindo pena em regime fechado.Com a vinda do cálculo de pena 

atualizado, DÊ-SE vistas dos autos à Defesa e ao Ministério Público, 

sucess ivamente .Após  o  cumpr imen to  das  p rov idênc ias 

supramencionadas, venham os autos CONCLUSOS para a eventual 

homologação do novo cálculo.No mais, DETERMINO que seja oficiado ao 

Diretor do estabelecimento onde o recuperando está segregado para que 

forneça mensalmente atestado de comportamento carcerário, certidão de 

dias trabalhados e frequência na participação em atividades de 

ensino.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, 

tendo em vista que o presente feito tramita com a urgência “réu preso”.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 07 de novembro de 2018.(assinado 

digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83523 Nr: 4320-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdS, DJMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por MARCILENE 

DA SILVA e DEIVID JÚNIOR MILAGRE MIRANDA, ambos devidamente 

qualificados.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Impende frisar que a cônjuge virago voltará a utilizar o nome de solteira.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual MARCILENE 

DA SILVA e DEIVID JÚNIOR MILAGRE MIRANDA, nos termos do art. 226, § 

6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais.

DESCABE condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

P. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91898 Nr: 3793-13.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSTC, LCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público, conforme art. 178, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92564 Nr: 4119-70.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEMPC, EAMdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita.

Tendo em vista interesse de menor, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-21.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE OAB - MT3639/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J F XAVIER GARCIA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2019, 

às 16h20min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64327 Nr: 1732-58.2013.811.0105

 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): ALESSANDRO MARTINS ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 109 do Código de Processo Penal, 

DECLINO a competência deste Juízo para processar e julgar o presente 

feito.INTIMEM-SE os acusados. CIÊNCIA ao Ministério Público.REMETAM-SE 

os autos à 11ª Vara Criminal – Especializada da Justiça Militar da Comarca 

de Cuiabá-MT, para regular processamento.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77227 Nr: 668-71.2017.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINGÁ MADEIRAS SERRARIA INDÚSTRIAL 

LTDA, Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte autora acerca 

da decisão de Ref: 76.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64664 Nr: 120-51.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Martins Lourenço Júnior, 

ALESSANDRO MARTINS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Souza Teixeira - 

OAB:20617-B - MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte autora da 

Decisão de Ref:86.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82938 Nr: 2892-63.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para requerer o que 

entender de direito, conforme despacho de ref. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60353 Nr: 92-72.2012.811.0099

 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: LUCIMAR CEZARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pleito da Inicial, alterando-se o 

prenome da parte-autora, ficando com o nome de LUCIO CEZARIO DA 

SILVA, bem como se retifica o conteúdo da Certidão de Nascimento, 

passando a constar “sexo masculino”.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora 

compita à parte-autora o pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, 

§3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA 

para:1.TRANSITADA em julgado, se nada for requerido, o que deverá ser 

certificado, EXPEDIR ofício ao Cartório de Registro Civil do Primeiro 

Subdistrito de Betim/MG, para que proceda à retificação da Certidão de 

Nascimento nº. 58030, fl. 219 do Livro 67-A, devendo constar o nome 

LUCIO CEZARIO DA SILVA, bem como à retificação do sexo, devendo 

constar “MASCULINO” em lugar de “feminino”.Publicar. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 09 de 

novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62000 Nr: 396-37.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SOUSA DIAS - 

OAB:22731/O, ARTUR QUEIROZ FILHO - OAB:OAB/MT 13.748, FABIANE 

ANGELITA VICARI QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.317

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35037 Nr: 1448-73.2010.811.0099

 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: EDISLAINE REINALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto ao que disse o INSS nas fls. 135,v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84248 Nr: 3622-74.2018.811.0099

 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: OZIEL DE SOUZA BRAGA, FABIANA DA SILVA 

SANTOS BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA 

DA ROCHA - OAB:21054, SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA - 

OAB:21054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ao analisar a Inicial e os documentos que a acompanham, constatou-se 

irregularidade que deve ser sanada.

Indicou-se a existência de um imóvel, qual seja, uma casa de madeira 

avaliada em R$20.000,00, a qual não possui escritura pública, somente 

“contrato de compra e venda”, todavia não foi juntada cópia do 

mencionado contrato referente ao imóvel em questão.

Ressalta-se que tal documento é de extrema importância para a 
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propositura da demanda e deve ser juntado aos autos, conforme dispõe o 

art. 320 do Código de Processo Civil.

Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, devendo:

1. JUNTAR cópia do mencionado “contrato de compra e venda” referente 

ao imóvel em questão;

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de novembro de 2019.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84300 Nr: 3641-80.2018.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA ELVIRA LEIDENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ISELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de petição intitulada “Embargos à execução fundada em título 

extrajudicial” ajuizada por Angelina Elvira Leidentz contra Cláudio Isele.

Pois bem.

Tempestividade ainda não certificada.

Do quanto alegado, vê-se que não há pedido de efeito suspensivo 

explícito.

Por isso, RECEBEM-SE os embargos, SE TEMPESTIVOS, sem efeito 

suspensivo.

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.

Assim, à SECRETARIA para:

1. CERTIFICAR a tempestividade dos Embargos;

2. Se tempestivos:

a. APENSAR destes autos no processo nº 1398-03.2017.811.0099 – 

73965, através do Sistema informatizado deste Tribunal;

b. INTIMAR a parte-embargada para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme disposto no art. 920, I, do CPC;

c. Após, conclusos.

3. Se intempestivos, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84283 Nr: 3632-21.2018.811.0099

 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: MGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifica-se que não houve requerimento para a concessão da “gratuidade 

da justiça”, tampouco houve o comprovante de recolhimento das custas 

judiciais, conforme certificado pela Gestora da Central de Distribuição.

Por isso, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, devendo:

1. REQUERER o benefício da “gratuidade da justiça” (instruindo, se assim 

quiser, o pleito) ou comprovar que realizou o recolhimento das custas 

processuais.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 09 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34470 Nr: 889-19.2010.811.0099

 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: INÊS MARIA JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do Acordão proferido e já transitado em julgado, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para fins do art. 534 do CPC, bem como para 

requerer o que entender de direito, isso em 5 dias;

2. Apresentado o demonstrativo do crédito:

a. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”;

b. VIRTUALIZAR os autos, com as cautelas e providências de praxe;

c. INTIMAR a requerida para se manifestar (art. 535 do CPC);

d. NÃO IMPUGNADA a execução:

i. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

ii. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

e. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

i. Havendo concordância, seguir o item 2, “d”;

ii. Discordando, conclusos.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação do autor (item 1), ARQUIVAR os 

autos;

4. Com manifestação diversa da apresentação do demonstrativo, 

conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28554 Nr: 2472-15.2005.811.0099

 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: VALE DO TAPAJÓS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 Ante o exposto, ACOLHEM-SE os argumentos apresentados nos 

EMBARGOS MONITÓRIOS para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido Inicial, 

EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENA-SE a 

parte-autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISTransitada em julgado, se nada for requerido, 

ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 
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processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 09 de novembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60596 Nr: 333-46.2012.811.0099

 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: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues da Silva - 

OAB:3537-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

para:1.DECLARAR nulo o ato de tributação de ICMS na NF nº. 012196366, 

que deu origem ao Aviso de Cobrança nº. 159046/2011;2.DECLARAR a 

inexistência do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança 

nº. 159046/2011.Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.DEIXA-SE de condenar a parte-requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, ante a isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei 

Estadual 7.603/01.CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.IV DISPOSIÇÕES 

FINAIS – À SECRETARIATransitada em julgado, se nada for requerido, 

ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 09 de novembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60410 Nr: 148-08.2012.811.0099

 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: TADEU MARCANZONI PROVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do Acordão proferido e já transitado em julgado, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para fins do art. 534 do CPC, bem como para 

requerer o que entender de direito, isso em 5 dias;

2. Apresentado o demonstrativo do crédito:

a. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”;

b. VIRTUALIZAR os autos, com as cautelas e providências de praxe;

c. INTIMAR a requerida para se manifestar (art. 535 do CPC);

d. NÃO IMPUGNADA a execução:

i. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

ii. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

e. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

i. Havendo concordância, seguir o item 2, “d”;

ii. Discordando, conclusos.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação do autor (item 1), ARQUIVAR os 

autos;

4. Com manifestação diversa da apresentação do demonstrativo, 

conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33563 Nr: 103-72.2010.811.0099

 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: IRANI DE SOUZA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do Acordão proferido e já transitado em julgado, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para fins do art. 534 do CPC, bem como para 

requerer o que entender de direito, isso em 5 dias;

2. Apresentado o demonstrativo do crédito:

a. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”;

b. VIRTUALIZAR os autos, com as cautelas e providências de praxe;

c. INTIMAR a requerida para se manifestar (art. 535 do CPC);

d. NÃO IMPUGNADA a execução:

i. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

ii. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

e. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

i. Havendo concordância, seguir o item 2, “d”;

ii. Discordando, conclusos.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação do autor (item 1), ARQUIVAR os 

autos;

4. Com manifestação diversa da apresentação do demonstrativo, 

conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35843 Nr: 698-37.2011.811.0099

 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: JOSÉ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Retornando o processo do TRF, importante destacar conhecido julgamento 

do RE 631.240.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora (via DJe primeiro, pessoalmente depois) para 

juntar requerimento administrativo com indeferimento, isso em 30 dias, com 

a consequência de extinção do processo sem resolução do mérito caso 

não comprovado;

2. Caso não juntado documento comprovando o requerimento no prazo 

indicado, certificar e conclusos;

3. Juntando-se documento SEM o indeferimento, intimar o INSS para que, 

em 90 dias, manifeste-se sobre o requerimento;

4. Decorridos os 90 dias sem resposta ou com resposta no sentido do 

indeferimento, conclusos para sentença de mérito;

5. Com resposta do INSS no sentido do deferimento, conclusos para 

extinção do processo sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62472 Nr: 871-90.2013.811.0099

 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
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 PARTE AUTORA: AUGUSTO GARCIA DE LIMA, ANA CLARA RAMIRES DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON DA SILVA 

CARVALHAIS - OAB:17.219/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONCLUSÃOEm relação a AUGUSTO GARCIA DE LIMA, JULGA-SE E SE 

DECLARA EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.Em relação 

à ANA CLARA RAMIRES DE LIMA, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido principal formulado na Inicial, fulcrando-se nos 

arts. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e arts. 4º e 9º, ambos da Lei 

8.080/90, o que se faz para DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE 

COTRIGUAÇU providencie o custeio quanto aos transportes terrestres e 

aéreos de Cotriguaçu/MT a Barretos/SP (ida e volta e vice-versa), 

estadias e alimentação à requerente ANA CLARA RAMIRES DE LIMA, 

juntamente com a acompanhante Adriana Ramires Murtinho (genitora) ou 

quem comprovar a situação de acompanhante, para que seja dada 

continuidade no tratamento de saúde e realização de consultas que serão 

agendadas ao longo do referido tratamento médico, enquanto perdurar o 

tratamento naquele município, tornando PARCIALMENTE DEFINITIVA a 

concessão da tutela de urgência antecipada, AFASTANDO-SE a 

incidência da multa como meio de coerção para o cumprimento.Por 

consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

em relação à ANA CLARA RAMIRES DE LIMA, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.DEIXA-SE de condenar a 

parte-requerida ao pagamento das despesas processuais (que incluem as 

custas – art. 84 do CPC), ante a isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei 

Estadual 7.603/01.CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios, arbitrados por apreciação equitativa em 

R$3.000,00, observando-se o disposto no art. 85 do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84306 Nr: 3645-20.2018.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...Trata-se de petição intitulada “Cumprimento definitivo de 

sentença” ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 

substituição processual de Alexandre Perdocini Murta, representado por 

sua genitora Alessandra Mara Perdocini, contra Fábio Cristiano Murta.A 

parte-autora informou que pretende que a presente execução siga o rito 

da prisão (art. 528 e 911, do CPC).POIS BEM.Inicialmente, processe-se em 

SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Por outro lado, verificando-se aparentemente 

atendido os conteúdos dos arts. 319, 320 e 524, todos do CPC, não sendo 

o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial.Quanto ao 

benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, 

como se sabe, não é situação imutável, bem com não é imune a 

discussões no bojo do processo.Ato contínuo, ressalta-se que o rito 

escolhido faz com que o débito alimentar autorizativo da prisão seja o 

relacionado apenas às três últimas prestações vencidas anteriores ao 

ajuizamento da demanda, nos termos do §7º do artigo 528 do CPC.Por fim, 

não obstante o fato de não ter sido juntada cópia da sentença proferida 

nos autos do processo nº 200/2008 – Código 43987 (Comarca de Juína), 

fixando alimentos definitivos em valor correspondente a um salário mínimo, 

verifica-se que tal documento encontra-se juntado no processo nº 

4328-91.2017.811.0099 – 78366 e, por ser de extrema importância para a 

propositura da demanda, deve ser juntada cópia nestes autos.Cabe 

pontuar, ainda, que foram buscadas as informações bancárias de 

titularidade da genitora nos autos do processo supramencionado, 

obtendo-se êxito (Bando Bradesco, agência 1548, conta 18386-5). Isso foi 

necessário, considerando que a cópia do cartão juntada nesses autos 

está ilegível. (...) Cotriguaçu/MT, 09 de novembro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34500 Nr: 919-54.2010.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDAC, SDAC, SAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A procura de bens em nome da parte-executada no Sistema Renajud foi 

infrutífera, conforme pode ser visto à fl. 63, por isso, expediu-se intimação 

para a requerente se manifestar, conforme pode ser visto à fl. 64.

Ocorre que a intimação da “parte-autora” a que se refere a decisão de fl. 

62 é para que o advogado da parte-autora se manifeste, não a 

requerente, ou seja, não era intimação pessoal da parte-autora, mas sim 

do advogado que a representa.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora através de seu advogado (nomeado), para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se em relação à diligência negativa 

do Renajud (fl. 63), requerendo o que entender de direito;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83536 Nr: 3211-31.2018.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDP-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIOMIRO DESIDÉRIO PINTO - 

VULGO "CLAUDIO", Rg: 1.833.891-4, Filiação: Afonso Desidério Pinto e 

Jesus Sutil, data de nascimento: 28/04/1967, brasileiro(a), natural de 

Coronel Vivida-PR, convivente, lavrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: NOTIFICAR o requerido acerca da presente decisão, para que 

cumpra as determinações acima especificadas, consignando-se que o 

descumprimento das medidas protetivas ora deferidas PODERÁ 

ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos 

do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Resumo da Inicial: Foi deferido a requerente os direitos do art. 11 e incisos 

da Lei n° 11.340/06.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, DEFEREM-SE as seguintes medidas 

protetivas:?Afastamento de CLAUDIOMIRO do lar, domicílio ou local de 

residência da requerente;?Proibição ao requerido CLAUDIOMIRO de se 

aproximar da requerente ELIZABETE, no limite mínimo de 100 (cem) 

metros;?Proibição a CLAUDIOMIRO de manter contato com a requerente 

ELIZABETE por qualquer meio de comunicação;?Proibição a CLAUDIOMIRO 

de frequentar a residência da requerente, a fim de preservar sua 

integridade física e psicológica;PRAZO: 06 meses.Por outro lado, 

DEIXA-SE de conceder a medida protetiva consistente na “suspensão da 

posse/restrição do porte de armas”, posto que não foi mencionado 

qualquer tipo de arma nos autos.Deixa-se de estender as medidas aos 

familiares e a testemunhas, já que não houve indicação da pertinência 

quanto a isso.No mesmo sentido, deixa-se determinar a restrição ou 

suspensão de visitas aos dependentes menores, já que não houve 

indicação da pertinência quanto a isso.Quanto à necessidade de 

prestação de alimentos provisórios carece de maiores informações, ou, se 

for o caso, o ajuizamento de demanda outra.Quanto à separação de 

corpos, encontra-se abrangida pelo afastamento do lar, devendo ser 

pleiteada, se for o caso, em processo específico relacionado ao fim da 
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sociedade conjugal. Em relação à “restituição de bens”, INDEFERE-SE, 

posto que não há menção de bens a serem restituídos.Em relação ao 

afastamento sem prejuízo de direitos, isso é simples decorrência do 

afastamento, não havendo restrição no quanto concedido.Quanto ao 

“encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de 

proteção e atendimento”, deixa-se para momento ulterior tal análise, posto 

não saber se a estrutura local traz essa possibilidade.Em relação à 

“proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, 

venda e locação de propriedade comum”, indefere-se, considerando não 

haver pertinência ao caso.Por fim, quanto ao pleito de “estabelecimento de 

caução provisória mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais 

decorrentes da violência doméstica sofrida”, INDEFERE-SE, por não haver 

pertinência ao caso. IV DISPOSIÇÕES FINAISPelo exposto, á SECRETARIA 

para:1.OFICIAR à Delegacia de Polícia de Juruena/MT, comunicando que 

foram concedidas as citadas medidas de proteção requeridas, devendo 

garantir proteção à ofendida, inclusive no caso de descumprimento das 

medidas, na forma estabelecida pelo art. 11 e incisos da Lei 

11.340/06;2.NOTIFICAR o requerido acerca da presente decisão, para que 

cumpra as determinações acima especificadas, consignando-se que o 

descumprimento das medidas protetivas ora deferidas PODERÁ 

ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos 

do art. 313, III, do Código de Processo Penal;3.INTIMAR a 

requerente;4.CIENTIFICAR o Ministério Público;5.Ao final de seis meses, 

intimar a requerente para que se manifeste acerca da continuidade destas 

medidas, CERTIFICANDO acerca de eventual processo ou procedimento 

de investigação em tramitação;6.Não havendo “distribuição” de inquérito 

policial ou de “ação penal”, OFICIAR à Delegacia solicitando informações 

quanto a isso.Cumprir, COM URGÊNCIA. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade pretendida. 

Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 09 de novembro de 2018

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27016 Nr: 2475-67.2005.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DE SIBIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉLVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3.749

 Ante o exposto, DESIGNA-SE sessão para julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri para o dia 11 de março de 2019, às 13h30min, na Sala de 

Audiência do Fórum de Cotriguaçu. IV PROVIDÊNCIAS – À 

SECRETARIAPor fim, a SECRETARIA para:1.INTIMAR a mencionada 

advogada nomeada (conforme indicado acima), isso para CIÊNCIA da 

nomeação e da DATA da Sessão, DEVENDO se manifestar sobre a 

concordância acerca do rol de testemunhas indicado pelo acusado 

(questão de ratificação), desde já se apontando o seguinte:a.Não foi 

encontrado endereço atualizado para José Pereira de Freitas Filho (isso 

por meio do INFOJUD);2.Caso a Defesa (ora nomeada) apresente nome de 

nova testemunha, deve indicar o endereço atualizado;3.Deixou-se de 

fazer pesquisa em nome de José Vitor Pereira de Castro, pois é advogado 

que trabalhava na Comarca, havendo formas mais simples e seguras de 

se obter o atual endereço dele (ligação telefônica, por 

exemplo);4.PROVIDENCIAR (se isso já não foi feito) o requerido pelo 

Ministério Público (TÓPICO II, acima), atentando-se à questão da juntada 

em até três dias úteis e imprescindível intimação da outra 

parte;5.ATENTAR-SE à questão de eventual INSTRUMENTO apreendido e 

sua exibição em Plenário;6.INTIMAR as testemunhas arroladas na fase do 

art. 422 do CPP, atentando-se aos endereços indicados;7.INTIMAR o 

acusado e a Defesa (pessoalmente, se Defensor nomeado);8.ESTANDO 

PRESO o acusado, OFICIAR à Direção do Presídio respectivo e requisitar a 

condução do preso ao Fórum de Cotriguaçu na data e horário 

especificados;9.INTIMAR os jurados;10.INTIMAR o Ministério 

Público;11.EXTRAIR cópias desta decisão e da Pronúncia, as quais 

deverão ser entregues aos Jurados (art. 472, p. único, do CPP).Publicar. 

Intimar.Cumprir, expedindo-se o necessário para a preparação da Sessão 

Plenária.Cotriguaçu/MT, 09/11/2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61361 Nr: 1098-17.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAL, AHLM, PLM, DLM, DLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios 

proposta por Alerrandro Henrique Lourenço Moreira, Pablo Lourenço 

Moreira, Diogo Lorenço Moreira e Dihonata Loureço Moreria, 

representados por sua genitora Cleonice Aparecida Loureço contra 

Newton da Silva Moreira, todos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que foram realizadas 

duas audiências de conciliação, instrução e julgamento, sendo a primeira 

no dia 08 de Setembro de 2014 (fls. 30), e a segunda no dia 09 de 

Dezembro de 2014 (fls. 38), onde, em ambas, foi constada a ausência da 

parte requerida.

Posteriormente às fls. 40/41, aportou nestes autos ofício n° 452/2015, 

oriundo da Comarca de Novo Repartimento/PA, informando o não 

cumprimento do ato deprecado e, desta forma, foi solicitado a designação 

de nova audiência (fls. 42).

 Posto isto, DESIGNA-SE nova audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 21 de Março de 2017 às 16h30min, na sala de 

audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Desta forma, à Secretaria para:

1. Expedir Carta Precatória de Citação para cidade de Novo 

Repartimento/PA, bem como intimando o requerido da nova data de 

audiência;

2. Intimar parte autora;

 Intima-se.

Cumpra-se

Em razão do reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

servia-se cópia do presente despacho como OFÍCIO/MANDADO.

Às providências.

Cotriguaçu/MT, 24 de Janeiro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61361 Nr: 1098-17.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAL, AHLM, PLM, DLM, DLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68756 Nr: 677-85.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO JURUENA LTDA, SEBASTIÃO 

MORAIS DA SILVA, VERONA PARTICIPAÇÕES LTDA, AUGUSTINHO 

FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:9248/O

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA às partes requeridas, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 3.306,02 (Três mil e trezentos e seis reais e dois centavos ), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de Ref: 35. Este valor deverá 

ser lançado separado, sendo R$ 1.653,01 ( Um mil e seiscentos e 

cinquenta e três reais e um centavo), para o recolhimento das custas e R$ 

R$ 1.653,01 ( Um mil e seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo) 

para fins da guia de Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia 

e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, das partes requeridas dos autos, junto a dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65433 Nr: 406-13.2015.811.0099

 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: LEIDIMAR MARIA SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEI DE TAL, natural de Acorizal-MT, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 999,26 (Novecentos e noventa e nove reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 499,63 ( Quatrocentos e noventa e nove 

reais e sessenta e três centavos ) para o recolhimento das custas e 

499,63 ( Quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos 

) para fins da guia de Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia 

e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.Fica vossa senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou 

taxas judiciárias implicará na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte 

requerida dos autos, junto a 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, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 07 de novembro de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33023 Nr: 1180-53.2009.811.0099

 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: PEDRO ANASTÁCIO SALVATERRA, LINDA AMÉLIA 

SALVATERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante o conteúdo da manifestação da parte-autora, tendo em vista que 

havia advogado presente na audiência anterior (o que indica intenção de 

realização), bem como por saber que o período chuvoso torna impraticável 

o acesso ao Fórum, DEFERE-SE o pleito da parte-autora, TENDO-SE por 

JUSTIFICADA a ausência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 08/02/2019, às 13h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da parte 

autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. “VIRTUALIZAR” o presente processo, com as anotações e cautelas de 

praxe;

2. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte autora.

Considerando a escassez de servidores, serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34192 Nr: 611-18.2010.811.0099

 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: ADELAINE ROBERTO SALES

 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:

 Vistos...

Importante destacar o conhecido julgamento do RE 631.240.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora (via DJe primeiro, pessoalmente depois) para 

juntar requerimento administrativo com indeferimento, isso em 30 dias, com 

a consequência de extinção do processo sem resolução do mérito caso 

não comprovado;

2. Caso não juntado documento comprovando o requerimento no prazo 

indicado, certificar e conclusos;

3. Juntando-se documento SEM o indeferimento, intimar o INSS para que, 

em 90 dias, manifeste-se sobre o requerimento;

4. Decorridos os 90 dias sem resposta ou com resposta no sentido do 

indeferimento, conclusos para análise do momento processual;

5. Com resposta do INSS no sentido do deferimento, INTIMAR parte-autora 

para algum requerimento e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60064 Nr: 977-23.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...[...] Por isso, não havendo o que se alterar na conclusão lançada, 

REJEITA-SE o pleito constante dos Embargos de Declaração. Quanto ao 

pleito de novos cálculos feito pela Embargada, entende-se o raciocínio 

(inclusive se concorda que seja o melhor), porém se mostra 

desnecessário, pois o intervalo temporal mais largo não altera os 

parâmetros aplicados, apenas o resultado, o qual é consequência da 

incidência no tempo. Portanto, deixa-se de encaminhar para novos 

cálculos. Por isso, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes;2.No mais, 

manter o cumprimento e as mesmas disposições já constantes na decisão 

anterior (imprescindível o trânsito em julgado desta nova decisão, 

sublinhe-se).Cotriguaçu/MT, 10 de novembro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57465 Nr: 2097-58.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DOM AQUINO, Valdécio Luiz da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOS CONSTRUTORA, COMERCIO, SERVIÇOS 

LTDA - ME, Severino Rezende da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2097-58.2018.811.0034

Código 57465

Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Embora determinada a expedição de ofícios ao Detran/MT e Ciretran/MT e 

à Receita Federal, as informações devem ser requisitadas pelos sistemas 

RenaJud e InfoJud, respectivamente, em razão de convênios firmados 

com o Judiciário.

Desta forma, as diligências junto aos sistemas já foram realizadas, 

conforme extratos anexos.

Portanto, CANCELE-SE a expedição dos ofícios e, no mais, CUMPRA-SE 

conforme as demais determinações da decisão de ref. 4.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 09 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 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: Aramitan Faria Cassiano 

Jorge de Carvalho - OAB:18.850, Edson Rodrigues - OAB:25.772/O, 

Estela Maris Pivetta - Representante da OAB - Jaciara - MT - OAB:, 

Fernando Del Bianco Macedo - OAB:22527, RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885

 Assim, sem muitas delongas, verifico que se encontram presentes os 

requisitos e fundamentos para a manutenção do decreto preventivo do Sr. 

RENATO DIAS COUTINHO NETO, uma vez que a custódia cautelar do 

indiciado, está fundamentada nos pressupostos legais.Destarte, pelos 

motivos explicitados, considerando que não houve qualquer alteração 

fática, e em consonância com o parecer Ministerial de ref. 51, pelos 

mesmos fundamentos lançados na decisão ref. 18, INDEFIRO o pleito de 

ref. 45 (...) Assim, tendo em vista o teor ofício 734/2018/7ª CIPM/ADM e 

para atender as prerrogativas constantes no Estatuto de Advocacia da 

Ordem dos Advogados do Brasil, determino a imediata transferência do Sr. 

RENATO DIAS COUTINHO NETO, para o Centro de Custódia da 

Capital.Deverá a transferência do indiciado RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, ser feita sob o comando do Major PM Marcus Vinícius Akira Sakata, 

da 7ª CIPM Jaciara.Servirá a presente decisão como 

Mandado.Intime-se.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 09 de novembro de 

2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-93.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA CRISTINA TEIXEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000311-93.2017.8.11.0034. REQUERENTE: ELISAMA CRISTINA TEIXEIRA 

DO CARMO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELISAMA CRISTINA 

TEIXEIRA DO CARMO em desfavor de CLARO S.A. Do julgamento 

antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão 

do ônus da prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a 

relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos do que 

prevê o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 

6º, VIII: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências Do prazo prescricional A respeito do 

prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto 

no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. 

Ao verificar a data da inscrição no cadastro de maus pagadores (15 de 

maio de 2014) e a data da distribuição da ação (15 de maio de 2014), 

conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso 

o mérito a seguir. Da alteração do polo passivo da demanda Defiro o 

pedido feito em contestação (ID n. 11690413) para alteração do polo 

passivo da demanda para EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

(CLARO TV) no sistema PJE. Da ausência de comprovante de endereço 

em nome da parte autora A parte autora emendou a inicial, demonstrando 

o vínculo com o titular do comprovante de endereço juntado, razão pela 

qual afasto a preliminar de inépcia da petição inicial. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada em 15 de maio de 2014, referente a um débito no valor de R$ 

322,60 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta), oriundo do contrato n. 

0000000125294947. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Apesar disso, em sede de 

contestação, a parte requerida não apresentou documento assinado pela 

parte requerente apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. Infere-se, portanto, 

que houve falha no sistema interno da empresa reclamada. Cumpre à 

parte reclamada agir com a diligência necessária a impedir fraudes que 

possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, 

o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do 

dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A 

atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com 

diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida 

examinado com cuidado a documentação apresentada para a contratação, 

agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 
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Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. A parte 

reclamante conta com mais de uma negativação. Todavia, a restrição 

cadastral mais antiga está sendo discutida nestes autos, razão pela qual 

não se aplica a Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

Tendo em vista que a inscrição anterior foi comprovadamente indevida, 

com sen tença  t rans i t ada  em ju l gado  (p rocesso  n . 

1000310-11.2017.8.11.0034). O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da 

indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que a 

reclamante não comprovou a ilegitimidade das outras restrições. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, 

imputado pela parte reclamada; 2) condenar a parte requerida a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de 

restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes 

caso a determinação do item “3” não seja cumprida. Como consequência 

lógica, julgo improcedente o pedido contraposto formulado. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. RAYSSA DUARTE 

MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos 

do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza 

leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, 

transitada em julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 25 de setembro de 

2018. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito, em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-11.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

1000353-11.2018.8.11.0034. REQUERENTE: ANDRE PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A VISTOS ETC. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

ajuizada ANDRE PEREIRA DE LIMA em face de BANCO DO BRASIL S.A., 

partes já qualificadas na inicial. Compulsando a peça vestibular observo 

que o requerente atribuiu valor da causa inferior ao benefício econômico 

pretendido. Ocorre que a parte ativa pretende a declaração de 

inexistência de débitos e condenação por danos morais, de maneira que o 

valor da causa deve corresponder à soma dos valores de ambas as 

pretensões (CPC, art. 292, inciso VI). Assim, verificando que ela atribuiu 

como valor da causa apenas a monta equivalente à indenização moral 

pretendida, o montante encontra-se aquém do correto valor da causa. 

Desta maneira, intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, atribuindo o valor correto à causa, aquele que 

corresponde à integralidade do benefício econômico pretendido. 

Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 07 de novembro de 2018. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-62.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000369-62.2018.8.11.0034 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: 

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA - MT25914/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 19/12/2018 Hora: 14:30, 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, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-17.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA (INTERESSADO)

LEONIR DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000372-17.2018.8.11.0034 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 dos INTERESSADOS: 

BRUNO TORQUETE BARBOSA - MT9127/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 23/01/2019 Hora: 14:00, devendo comunicar 

seus clientes, cientificando-os 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, 12 de novembro de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 046/2018-DF

O 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...

Considerando que fora designada data para aplicação das provas do 

Processo Seletivo para Estagiário Nível Médio do Poder Judiciário da 
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Comarca de Feliz Natal.

Art. 1º-

DESIGNAR e CONVOCAR os seguintes servidores mediante 

compensatória: Jeberson Teles de Abreu – Analista Judiciário; Dariléia da 

Silva de Melo - Gestora Administrativa; Rafaela Pelachim Caioni – 

Assessora de Gabinete; Adriano Aparecido Silva Santos - Oficial de 

Justiça; Cleonice Rodrigues de Melo - Oficial de Justiça. Para comporem a 

Comissão de aplicação das Provas do Processo Seletivo para Estagiários 

do Poder Judiciário da Comarca de Feliz Natal-MT, a serem realizada no dia 

25 de novembro de 2018, a partir das 07h30min, na Escola Estadual André 

Antônio Maggi.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, para anotações.

Feliz Natal/MT, 08 de novembro de 2018. JULIANO HERMONT HEMRES DA 

SILVA Juiz de Direito/Diretor do Foro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85250 Nr: 1936-65.2018.811.0093

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CLEBER MOREIRA DA SILVA, Rodrigo da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA SAUER HERMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Monteiro Araújo 

- OAB:MT/8510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1936-65.2018.811.0093 – cód. 85250

 Vistos etc.

 Compulsando detidamente os autos, no que tange à análise do pedido, 

aplicando analogicamente o art. 1.188, § 1º da CNGCE, notifique-se a 

oficala do cartório de Registro de Imóveis para prestar informações, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Após, concluso para as deliberações pertinentes.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Feliz Natal/MT, 07 de novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

Decisão

Código: 78882

Requerente: Daniela Sauer Hermes

 Interessado: 4 Ventos Agroindustrial S.A.

Advogados: Carlos Antonio Nogueira Junior - OAB/MT 10.425 e Ederlaine 

Miriam Oliveira Barbosa - OAB 22.386

Interessado: Mario Amato

Advogados: Octaviano Bazilio Duarte Filho - OAB/SP 173.448, Daniel 

Winter - OAB/MT 11.470 e Eduardo Antunes Segato - OAB/MT 13.546

Interessado: Levy Dias Marques

 Vistos em Correição.

-se de Embargos de Declaração (fls. 382/385) opostos pelo Espólio de 

Mario Amato e Espólio de Emídio Dias Carvalho, com base no artigo 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a sentença 

proferida por este Juízo às fls. 379/380.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material.

 Assim, conclui-se que os embargos de declaração não visam a um novo 

julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já 

proferido.

 Nesse sentido, o êxito na interposição desse recurso fica condicionado à 

observância dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil – CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que não 

prospera as alegações da parte embargante, eis que analisando 

detidamente a sentença, verifico que inexistem quaisquer omissões, 

contradições ou obscuridade a serem sanadas. Menciono ainda que, o 

respeitável decisium foi conclusivo, de acordo com o entendimento deste 

Juízo, enfrentando toda a questão posta em Juízo.

A existência de Decisão nos autos de código 79410 que suspendeu a 

realização de atos administrativos no Imóvel descrito, é provisória em 

cognição sumária podendo ser revista a qualquer momento não impedindo 

a Decisão nestes autos.

Com relação ao alegado quanto a premissa estar equivocada na Sentença 

prolatada, entendo estar rediscutindo a matéria o que não é cabível em 

sede de Embargos de Declaração.

Assim, eventual outro descontentamento acerca do seu conteúdo deve 

ser postulado pelos mecanismos recursais existentes, e não por meios 

dos embargos declaratórios, que como se sabe, somente é factível para 

as hipóteses em que na decisão houver omissão, obscuridade ou 

contradição.

 Assim, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, NEGO 

PROVIMENTO a pretensão neles deduzida, conforme preconiza o artigo 

1022, II do CPC, mantendo assim a sentença como esta lançada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 07 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

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:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das carta precatória 

expedida nos autos, nos termos da regulamentação da Corregedoria-Geral 

de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do TJMT, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 51224 Nr: 188-08.2012.811.0093

 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: 4 VENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODOS OS INVASORES DA FAZENDA 

QUATRO VENTOS, Levy Dias Marques, MIRON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA 

JÚNIOR - OAB:MT 10.425, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL`AGNOL - 

OAB:MT/10.843-A, Levy Dias Marques - OAB:5828/MS, VANIA 

SANTOS DE SOUZA DORNELLES - OAB:13906

 Certifico que as manifestações quanto ao Laudo pericial, tanto do 

requerente (fls. 705/711) como do requerido (fls. 715/741), já se 

encontram nos autos, motivo porque impulsiono os autos para intimar as 

partes para se manifestarem acerca da prova testemunhal, conforme 

decisão de fls. 714.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43774 Nr: 613-79.2005.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO TURQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS KRZYZANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO LUIS FURIM - OAB:MT - 

6192, LEOPOLDO MAGNO LA SERRA - OAB:MT - 6.769, RICARDO LUIZ 

HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

NOVACZYK - OAB:3391-A/MT
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 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a providenciar o 

recolhimento da guia de distribuição da(s) carta(s) precatória(s) 

expedida(s) nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 117536 Nr: 3855-10.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Global Serviços de Terraplanagem LTDA - EPP, 

JULMAR CASSIMIRO NEVES, Odair José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 119148 Nr: 4900-49.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Vara Unica de Terra Nova do Norte - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, ELEZITO NOBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guilherme Scheffler - 

OAB:MT/19.892-O

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo a data de 

27 de novembro de 2018 às 17:30 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 115245 Nr: 2252-96.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA 

SANTOS, JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allyson Araujo Menezes - 

OAB:24511/OAB-MT, Lucia de Souza - OAB:20.024/OAB-MT, 

Valdemir José dos Santos - OAB:17.597/OAB-MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Valdemir José dos Santos, para que 

no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 25/10/2018, pois trata-se de processo com réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 111722 Nr: 3867-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIMAR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 os termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o réu para apresentar, 

no prazo legal, as testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de 5 (cinco), oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer 

diligência (CPP, art. 422).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 118101 Nr: 4226-71.2018.811.0087

 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): DENILSON RODRIGUES CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

HUDSON JOSE RIBEIRO, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 118162 Nr: 4249-17.2018.811.0087

 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): MARLEI VIDARENKO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

HUDSON JOSE RIBEIRO, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 117444 Nr: 3805-81.2018.811.0087

 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: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:RS/34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) VERA 

REGINA MARTINS, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da 

(s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 115312 Nr: 2295-33.2018.811.0087

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdGdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Halff Hoffmann - OAB:13.128/

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Ralff Hoffmann, para que no prazo 

de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra mencionado, 

sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no artigo 234, § 2º, 

do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga desde a data de 

20/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40897 Nr: 276-98.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido de Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Santos de 

Almeida - OAB:9.424 /\MT, CLEBER DA SILVA GARCIA - OAB:OAB/MT 

14.815, GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA - OAB:13549

 Intimação do(s)advogado(s)da parte denunciada para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99569 Nr: 1193-44.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Alves Ribeiro Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OTAVIO ALVES RIBEIRO DANTAS, Rg: 

1602989-5, Filiação: Lady Alves Ribeiro e Otavio Dantas, data de 

nascimento: 02/12/1985, brasileiro(a), natural de Aquidauana-MS, 

casado(a), motorista, Telefone 66-9606-6458. 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 ofertou denúncia em face de Otávio 

Alves Ribeiro Dantas como incurso no artigo 147 do Código Penal. 

Requerendo que recebida e autuada, seja instaurado contra o denunciado 

o devido processo penal, citando-o para apresentar resposta a acusação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Cite-se o réu por meio de edital.Se o réu, citado por edital, não 

comparecer nem constituir advogado por ocasião de seu interrogatório, 

mister se faz seja suspenso o processo, com arrimo no que dispõe o art. 

366 do CPP, sem prejuízo da produção antecipada da prova testemunhal 

urgente, consoante rol de testemunha apresentado pela acusação, 

nomeando-lhe defensor dativo.O processo ficará suspenso até a 

localização do acusado, o prazo para o oferecimento da resposta descrita 

no art. 396-A do Código Processo Penal também não 

transcorre.Expeça-se o necessário. 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, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, digitei.

Guarantã do Norte, 09 de novembro de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94173 Nr: 1787-92.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Vieira Horas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de vista dos autos, para cumprir 

voluntariamente o teor da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 858 Nr: 330-77.1998.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMINO GALDINO CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR FEDERAL MT - 

OAB:av ramiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 Autos n° 330-77.1998.811.0036 (858)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO os pedidos de fls. 83 e 89 da parte exequente.

2) Desse modo DETERMINO o pedido de penhora de bens móveis da parte 

executada pelo Sistema RENAJUD, principalmente, dos veículos listados 

às fls. 85, caso possível.

3) Em caso de bloqueio de veículos, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

4) Caso se obtenha êxito na medida do RENAJUD, DETERMINO, desde 

logo, a restrição inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo 

ser expedido mandado de penhora e, não sendo localizado o bem no 

endereço dos Executados, intime-se o Exequente para que o indique.

5) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

6) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente, COM 

CARGA/REMESSA dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento no feito, 

inclusive, requerendo o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15555 Nr: 299-37.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Laurenice Ramos Serji, Clodoaldo José Ramos Sergi, 

Adicionora Ramos de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Ramos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT, Adilon Pinto da Silva Junior - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liz Rejane Souza Tazoniero - 

OAB:10514/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 18/12/2018 às 

14h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga - MT, 9 de novembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 102 Nr: 24-94.1987.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Ferreira de Moraes, Alcides Alves 

Pereira, Onésio Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/MT, Marcelo Álvaro Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:15.445/MT, Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 24-94.1987.811.0036

Código: 102

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

Defiro o pedido retro.

SUSPENDO o feito, na forma do art. 921, III, do Novo CPC, pelo prazo de 01 

(um) ano ou até que o Exequente, realizadas as diligências necessárias, 

informe eventuais bens do Executado passíveis de constrição judicial, 

iniciando a contagem do prazo a partir da data do pedido.

Após o prazo de suspensão, devidamente certificado, INTIME-SE a parte 

exequente, por meio do seu advogado via DJE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se, intime-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de Novembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12572 Nr: 63-56.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Flávio Goellner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR. - 

OAB:4735-MT, João Roberto Ziliani - OAB:644, Marcelo Martins de 

Oliveira - OAB:5.958/MT, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abertura de Volume

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao item 2.3.8 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, procedi à abertura do volume nº II destes 

autos, a partir das fls. 203.

Guiratinga - MT, 9 de novembro de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Escrivão Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15099 Nr: 1161-42.2009.811.0036

 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): Nilva Martins Cunha, Espólio de Wilmon Cunha 

Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Paulo Zambruim 

Mendonça - OAB:6576, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783, Vlamir 

Marcos Grespan Junior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Autos n° 1161-42.2009.811.0036

 Código: 15099

Cível

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

292/301), 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, 09 de Outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17644 Nr: 1074-18.2011.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Rural Sul de MT- Sicredi Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973 MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3.052-A

 Autos nº 1074-18.2011.811.0036

Código: 17644

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro da parte exequente.

Tendo em vista a perda de objeto da carta precatória, DEVOLVA a missiva 

à comarca de origem com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 09 de Novembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8119 Nr: 793-72.2005.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walderson Francisco Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Waldelírio Francisco Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana dos Santos Rocha 

Bordim - OAB:6.143-MT, Marco Antonio Pires de Souza - 

OAB:5.170-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 
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OAB:8780-MT

 Decido.Portanto, uma vez que ao final do processo será realizada a 

prestação de contas por parte do inventariante e restando comprovada a 

necessidade de venda antecipada dos bens descritos, a expedição do 

respectivo alvará é medida que se impõe, para isso:1) EXPEÇA-SE, com 

urgência, o respectivo alvará para alienação antecipada dos referidos 

imóveis do Espólio: “UM imóvel rural de terras pastais e lavradias, situado 

neste município com a área de 22ha. 26has. 92ca (vinte e dois hectares e 

vinte e seis ares e noventa e dois centiares), no lugar denominado 

“GLEBA BURITI”, com limites e confrontações descritos na matrícula de nº 

6.352 do regularmente registrado no 1º Serviço Notarial e Registral de 

Guiratinga” (Documento de fls. 264); UM imóvel rural de terras pastais e 

lavradias, situado neste município com a área de 23ha. 27a 01ca. (vinte e 

três hectares, vinte e seis ares e um centiar) no lugar denominado 

“GLEBA BURITI”, com limites e confrontações descritos na matrícula de nº 

6.526 do regularmente registrado no 1º Serviço Notarial e Registral de 

Guiratinga” (Documento de fls. 268) e A ÁREA de 31ha. 34a. 96ca (trinta e 

um hectares, trinta e quatro ares e noventa e seis centiares) de terras 

pastais e lavradias, situado neste município, no lugar denominado “GLEBA 

BURITI” dentro de uma área maior de 600Has, com limites e confrontações 

descritos na matrícula de nº 5.845 do regularmente registrado no 1º 

Serviço Notarial e Registral de Guiratinga” (Documento de fls. 2273).2) 

Com a concretização da referida alienação antecipada dos imóveis, a 

parte inventariante DEVERÁ PRESTAR CONTAS das circunstâncias da 

alienação e da quitação dos referidos impostos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, bem como depositar em Juízo o saldo do capital restante.3) Após, 

INTIME-SE a parte inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

JUNTAR nos autos o comprovante de quitação ou isenção do Imposto de 

Transmissão causa mortis – ITCD dos bens do Espólio, bem como a 

Certidão Negativa de débito do “de cujus” em relação a Fazenda Pública 

Municipal, sob pena de remoção da inventariança ou extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30259 Nr: 102-14.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFA, AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZADORA LOPES NOGUEIRA 

REIS - OAB:21035/O, Luciana dos Santos Rocha Bordim - 

OAB:6.143-MT

 Autos n° 102-14.2012.811.0036

 Código: 30259

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido retro.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito no prazo de 06 

(seis) meses, o qual deverá ser arquivado provisoriamente, sem baixa na 

distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, REMETAM-SE os 

autos para a Defensoria Pública, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 09 de Novembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30258 Nr: 101-29.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFA, AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZADORA LOPES NOGUEIRA 

REIS - OAB:21035/O

 Processo n.º 101-29.2012.811.0036 (30258)

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de suspensão da execução requerido pela Defensoria 

Pública de fl. 78 por se tratar de débito alimentar.

1) Diante da inércia da Defensoria Pública que representa a Parte 

Exequente, REVOGO A PRISÃO CIVIL decretada em desfavor do 

executado SÉRGIO ALVES SOUZA as fls. 34/36.

 2) Em virtude da revogação da prisão civil aqui decretada, RECOLHA-SE o 

mandado de prisão, excluindo-o do banco de dados do CNJ.

3) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre 

as partes no presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do 

Juízo para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a 

parte autora, pessoalmente e a parte requerida, por meio de seu Defensor 

Constituído, via DJe, para comparecer no ato.

4) Por fim, caso tenha êxito a conciliação VOLTEM os autos conclusos 

para a homologação do acordo, contudo caso as partes não entrem em 

acordo, INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade dos fatos narrados na inicial.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Ás providências.

Guiratinga/MT, 08/11/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2803 Nr: 194-12.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini, Dirce Margarida de Brida 

Mariot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA 

ALFONSIN - OAB:9275/RS

 Autos nº. 194-12.2000.811.0036 (2803)

 Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

Diante do resultado das informações acerca dos endereços dos veículos 

via sistema RENAJUD, DETERMINO a lavratura do Termo de PENHORA E 

AVALIAÇÃO dos veículos bloqueados (placas NEP-4291 e JYC-2500) em 

nome da parte executada. Nesse sentido, NOMEIO a parte executada 

como depositária do bem.

 No mesmo ato, INTIME-SE a parte executada para que tenha ciência da 

penhora e de sua nomeação como depositária do bem. Além disso, INTIME 

a parte para que no prazo legal, caso queira, apresente impugnação nos 

autos, por meio de advogado (a).

 Por fim, nada sendo apresentado pelo executado, INTIMEM-SE as Partes 

para que se manifestem sobre o Laudo de Avaliação respectivo no prazo 

de 10 (dez) dias. O Exequente deverá dizer, em especial, quanto ao seu 

interesse na adjudicação ou na alienação judicial do bem.

 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 09/11/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17366 Nr: 794-47.2011.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marília Aguiar França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Garcia Piato - 

OAB:23.310, Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo
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 Processo nº 794-47.2011.811.0036

Código: 17366

 Despacho

 Vistos etc.

Arquivem-se o presente processo, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 09 de Novembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11961 Nr: 926-46.2007.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Rural Sul de MT- Sicredi Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcelaine Duran, José Duran, Magno Ivo 

Bringhentti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973 MT

 Autos nº 926-46.2007.811.0036

Código: 11961

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 208, onde a parte exequente solicita a devolução 

da presente carta precatória, em razão da perda de seu objeto, 

DEVOLVA-SE a missiva á comarca de origem com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 07 de novembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17272 Nr: 700-02.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Eduardo Costa dos Santos, Aldenora Pereira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderly Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 700-02.2011.811.0036 (17272)

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado pelo exequente à fl. 83.

DETERMINO que se proceda à busca de veículos pelo Sistema RENAJUD, 

em nome do executado.

 Caso se obtenha êxito na medida, DETERMINO, desde logo a restrição, 

inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo ser expedido 

mandado de penhora.

 Restando infrutífera as providências, INTIME-SE o exequente, para que no 

prazo de 05(cinco) dias, requeira o necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 29 de Outubro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32586 Nr: 1122-06.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBBS, VABF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Alves Arcoverde - 

OAB:6761/O-MT

 Autos nº 1122-06.2013.811.0036 (32586)

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro de fls. 192/192 vº.

 Assim, DETERMINO a intimação pessoal da representante legal do 

Exequente, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informe ao 

Oficial de Justiça se recebeu a quantia de R$ 9.874,74 (nove mil 

oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) e indique 

seu número de telefone, sob pena de extinção do processo.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09/11/2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60871 Nr: 2627-56.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2627-56.2018.811.0036 (60871)

Ação de Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos.

INDEFIRO o pedido do advogado THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS 

de fls. 61/62 em que requer acesso ao conteúdo dos autos, com o 

argumento de que irá patrocinar a causa de NATANAEL GABRIEL FILHO.

 Pois, inicialmente, o Sr. NATANAEL GABRIEL FILHO não é parte nos autos 

e o processo tramita em segredo de justiça, por envolver interesse de 

menor, conforme estabelece o art. 189, II, do NCPC.

Além disso, o Causídico não apresentou qualquer argumento para que 

seja deferida a inclusão de seu cliente no presente feito como terceiro 

interessado ou parte.

Dessa forma, DESENTRANHE deste feito a referida petição, bem como 

INTIME PESSOALMENTE o mencionado causídico THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS somente desta decisão, pois ele não pode ser intimado 

via DJE, uma vez que, neste momento processual, está impedido de ser 

habilitado/cadastrado no presente feito, pelas razões anteriormente 

expressas.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 09/11/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56108 Nr: 783-71.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 56108

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 
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Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 31/01/2019 às 

14h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 09 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35120 Nr: 1417-09.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Almeida Nunes, Udelcy Francisco de Souza, 

Maria Madalena de Oliveira Silva, Aurea Neves de Souza, Ezenaide 

Moreira de Oliveira, Sebastião Otacílio Gomes, Marilene Rosa Oliveira, José 

Itamar de Melo, Valderson Macedo dos Santos, José Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletronicamene o alvará nº 

452851-4/2018, na importância de R$= 3.834,89 (Três mil oitocentos e 

trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) em favor de PEREIRA & 

MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Guiratinga - MT, 10 de novembro de 2018.

Escrivã(o)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60468 Nr: 2479-45.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Ramiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Executados(as): Ezequiel Ramiro de Souza Filiação: José Alves 

de Souza e Maria Vitória de Souza, data de nascimento: 09/09/1971, 

brasileiro(a), natural de Campinas-SP, divorciado(a), metalurgico, 

Endereço: Rua C, Quadra 08, Casa 05, Bairro: Residencial Ana Carla ii, 

Cidade: Rondonópolis-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº 2479-45.2018.811.0036

Código: 60468

Executivo de Pena

 Despacho

Visto, etc.

Homologo a guia de execução penal.

Autos de Execução de Pena formalmente em ordem. Guia de execução 

conforme o art. 106, Lei 7.210/84.

 DETERMINO que a secretaria atualize o cálculo da pena imposta ao 

recuperando.

1) Designo a audiência admonitória para o dia 29/01/2019 às 14:00 min 

(MT).

2) Intime-se o recuperando Ezequiel Ramiro de Souza, pessoalmente, para 

comparecer à audiência ora designada.

 3) Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Às providências

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de novembro de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61025 Nr: 2698-58.2018.811.0036

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alipio Nogueira Costa Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Abelardo Rocha, Creuza Maria dos 

Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Andreia Ciarini Viott - 

OAB:18.199-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)RECOLHA as taxas e custas processuais 

pendentes, conforme valor atribuído à causa, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, consequentemente, EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO;2)EMENDE, prazo de 15 

(quinze) dias, a petição inicial para: 1) esclarecer se já existe processo de 

inventário em trâmite nessa comarca, indicando seu respectivo número ou 

caso em caso negativo, se pretende proceder ao requerimento de 

abertura de inventário, nos termos do art. 616, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. 2) Fazer constar de forma clara e objetiva qual o vínculo 

entre a pessoa jurídica indicada como devedora da dívida trabalhista a 

qual se pretende habitação de crédito nos autos do inventário e os entes 

familiares que são parte no referido processo, SOB PENA DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO;3)INTIME-SE a causídica a 

apresentar procuração outorgada pela parte autora para se habilitar nos 

autos do processo, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

R E S O L U Ç Ã O  D O  M É R I T O ; I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências.Guiratinga/MT, 09 de novembro de 2018. Aroldo Jose Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37793 Nr: 958-70.2015.811.0036

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Romulo Fagundes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tabelião Notarial de Registro de Imoveis, 

Protestos, Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas da Comarca de 

Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o trânsito em julgado da sentença (ref. 38) e a 

intempestividade do recurso apresentado à ref. 41, conforme certidão de 

ref. 48, determino o arquivamento dos autos.

Intime-se o requerente, após, arquive-se.

Guiratinga, 08 de novembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz Direitor do Foro

Sentença

 Processo: 2452-62.20018.0036 - CI: 60400

 Vistos, etc. IRACY SOUZA SILVA, Auxiliar Judiciária lotada na Comarca 

de Guiratinga, matrícula 5321, requereu 03 (três) meses de 

Licença-Prêmio referente ao quinquênio de 04/10/2013 a 04/10/2018. O 

pedido veio instruído com certidão informando que a servidora preenche 

os requisitos necessários à concessão do pedido, bem como informação 

sobre a vida funcional da mesma, relatando ainda que a servidora não 

teve falta injustificada no período e não responde a processo 

administrativo (PAD). A requerente também anexou relatório do tempo de 

serviço, onde comprova não haver falta injustificada no período. Com a 

alteração do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, publicada no Diário da Justiça nº 7.610, de 04/05/2007, circulado 

em 08/05/2007, foi delegada a competência ao Juiz Diretor do Foro para 

apreciar a matéria. É o relatório. Decido. O pedido há que ser deferido por 

preencher os requisitos necessários à sua concessão, conforme 
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disposição do artigo 110 da LC-MT nº 04/90 e a previsão legal da LC nº 59 

de 03/02/1999, prevê o benefício. Posto isso, julgo procedente o pedido 

para conceder a servidora IRACY SOUZA SILVA, Auxiliar Judiciária, 

matrícula 5321, 03 (três) meses de Licença Prêmio (referente ao 

quinquênio de 04/10/2013 a 04/10/2018) a serem usufruídos 

oportunamente conforme a conveniência do serviço. Informe-se ao 

DRH/TJMT, para as anotações necessárias. Após, arquive-se observando 

as cautelas legais. P.R.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 05 de outubro 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito Diretor do Foro.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-40.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA BAREIRO PAREDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 8010002-40.2016.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido retro do Advogado da parte exequente para levantamento do valor 

bloqueado via BacenJud, visto que parte executada especificamente não 

impugnou a restrição judicial. 1) Dessa forma, DETERMINO que EXPEÇA-SE 

o respectivo alvará conforme petição da parte exequente de ID 15158789, 

nos termos e motivos apresentados na referida petição pelo Douto 

Advogado. 3) A respeito da alegação de pagamento espontâneo pela 

parte executada, DETERMINO que o devedor, comprove em 05 (cinco) o 

depósito realizado, visto que compulsando os autos, não é possível 

verificar a existência de depósito realizado pelo executado. 4) Por fim, 

INTIME-SE o referido advogado da exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos quanto a necessidade de prosseguimento 

deste feito executivo. Por fim, concluso para extinção. Cumpra-se. 

Intime-se. Guiratinga/MT, 12/11/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91230 Nr: 2283-89.2018.811.0096

 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: JML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2019, às 17:00 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59487 Nr: 2262-29.2018.811.0027

 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: TBMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCLQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA NUNES CAMPOS 

MARINS - OAB:24877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a Gratuidade da Assistência Judiciária.

Recebo a petição inicial, eis que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposto por Thiago Barbosa 

Marques Queder e Natalia Carvalho Lopes Queder, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 01/06.

Posto isso, 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.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A divorcianda voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: NATALIA 

CARVALHO LOPES.

Para tanto, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil deste município 

de Itiquira/MT, para que proceda com a competente averbação.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Por fim, considerando que houve e a necessidade de se nomear 

advogado dativo para patrocinar os interesses dos autores, sendo assim, 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, desde já arbitrados em prol da advogada Jordana Nunes 

Campos Marins, inscrita na OAB/MT sob o nº 24.877/O, no valor 

correspondente a 02 (duas) URH. Após as formalidades legais, expeça-se 

a devida certidão.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12418 Nr: 692-86.2010.811.0027

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Seiji Tada, Mauro Correia da Silva, Paulo 

Nogueira Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anilton Garcia de Souza - 

OAB:5091-MS, JOSÉ IVOLIN MONTEIRO ALMEIDA - OAB:2237/MS, 

Marcelo Aparecido Alves Ferreira - OAB:8102/MT, ROSELI ALVES 

TORRES - OAB:5734/MS, RUDIERO FREITAS NOGUEIRA - 

OAB:19119/MS, Saulo de Tarso Praconi - OAB:13.259

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, assim JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MAURO CORREIA 

DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, das acusações impostas, 

tendo em vista que cumpriu a proposta de suspensão condicional do 

processo.A sentença não importará em reincidência e nem constará de 

certidão de antecedentes criminais, devendo ser registrada apenas para 

impedir o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos, na forma da 

lei.”Suprimindo a omissão existente, mantenho inalteradas as demais 

determinações exaradas em sentença retro.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Itiquira/MT, 

03 de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 59190 Nr: 2146-23.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleriton Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da 

decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312 e 

413, §3° ambos do Código de Processo Penal, mantenho a prisão 

preventiva do pronunciado CLERITON GOMES DA SILVA.Determino a 

citação do acusado, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias (CPP, artigo 396), podendo arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.Consigne-se no 

mandado, no ato da citação, que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

consultar o acusado se dispõe de condições econômica para constituir 

advogado para defendê-lo, devendo constar na certidão a resposta 

obtida.Informando o denunciado a impossibilidade de contratar um 

profissional ou decorrido o prazo supra estabelecido, proceda-se Sra. 

Gestora judiciaria a nomeação de um advogado cadastrado neste Juízo 

para proceder com a defesa do réu.Defiro os requerimentos ministeriais 

de fls. 06/11, manifestados por ocasião do oferecimento da 

denúncia.Requisite-se folha de antecedentes dos réus, conforme 

requerido pelo Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42488 Nr: 199-02.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ivanildo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Considerando que o Réu manifestou que deseja recorrer da Sentença de 

Pronúncia, impulsiono os autos a fim de intimar o seu defensor dativo a fim 

que apresente razões recursais, no prazo legal (art. 588 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44459 Nr: 1072-02.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido de Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, vejo que diante das teses conflitantes, houve e a 

necessidade de se nomear advogado dativo para patrocinar os interesses 

do réu, sendo assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol do advogado Dr. 

Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT nº 9.892-B, no valor 

correspondente a 01 URH.

 Após as formalidades legais, expeça-se a devida certidão.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55809 Nr: 567-40.2018.811.0027

 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): Raniery Ribeiro Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57728 Nr: 1436-03.2018.811.0027

 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: CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDV, MDV, LJDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:24727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para que compareçam junto 

à Secretaria Municipal de Saúde – setor CENTRAL DE REGULAÇÃO, para 

realizar o agendamento da consulta/coleta do exame de DNA, nos termos 

da manifestação acostada na ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36127 Nr: 1984-67.2014.811.0027

 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: SINÉSIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, remeta-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento (andamento 626).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39413 Nr: 1281-05.2015.811.0027

 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: JOSEFA ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, remeta-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento (andamento 626).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50232 Nr: 1682-33.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Damascena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana da Silva Vasconcelos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Requerente, na pessoa de seu 

advogado, para apresentar Impugnação à Contestação, bem como para 

apresentar resposta à Reconvenção, no prazo de 15 quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42813 Nr: 371-41.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CLAY DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANA TUNES PARREIRA - 

OAB:13397/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, remeta-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento (andamento 626).

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49943 Nr: 1990-72.2018.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Sergio Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 9 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47031 Nr: 295-83.2018.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DA CONCEIÇÃO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 40 DIAS

AUTOS N.º 295-83.2018.811.0047 – Cód. 47031

ESPÉCIE: 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: IRACEMA DA CONCEIÇÃO BARBOSA

PARTE RÉ: José Nilso da Costa

CITANDOS: POSSÍVEIS INTERESSADOS INCERTOS E DESCONHECIDOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU, ESTADO DE MATO 

GROSSO. IRACEMA DA CONCEIÇÃO BARBOSA, brasileira, solteira, do lar, 

portadora do RG nº 1781200-3 SSP/MT, e do CPF/MF nº 014.436.851-00, 

residente e domiciliada na Rua Manoel da Nóbrega, nº 768, Centro, nesta 

cidade de Jauru-MT, CEP 78255-000, por intermédio de seu advogado, 

instrumento de mandato anexo, com endereço eletrônico e profissional 

constantes no rodapé, onde recebe as intimações e notificações de 

praxe, vem à digníssima presença de Vossa Excelência, nos termos do 

artigo 610 e ss. do Código de Processo Civil requerer ABERTURA DE 

INVENTÁRIO JUDICIAL em face dos bens deixados por JOSE NILSO DA 

COSTA, falecido em 27/11/2015, deixando 02 (duas) filhas, sendo uma 

menor de idade e bens a inventariar. 1. DOS FATOS JOSE NILSO DA 

COSTA, era brasileiro, funcionário público, vivia em união estável com 

IRACEMA DA CONCEIÇÃO BARBOSA, portador da Cédula de Identidade 

RG nº 1.782.486-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 298.134.099-91, 

falecido em 27/11/2015, tendo como causa de sua morte, Insuficiência 

respiratória, encefalopatia hepática e insuficiência hepática, conforme 

certidão de óbito anexa. Deixou 02 (duas) filhas, sendo uma menor de 

idade e bens a inventariar. A união estável entre o falecido e a 

Inventariante foi reconhecida por este Juízo na ação DECLARATÓRIA DE 

UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM, Processo nº 1352-44.2015.811.0047, 

Código 38284, conforme sentença anexa. 2. DOS HERDEIROS São 

herdeiros, portanto: a) AGDA ELAINE BARBOSA DA COSTA, brasileira, 

menor de idade, portadora do RG nº 2232335-0 SSP/MT, e do CPF/MF nº 

060.534.441-89, representada neste ato por sua genitora, ora 

inventariante Sra. IRACEMA DA CONCEIÇÃO BARBOSA, brasileira, 

solteira, do lar, portadora do RG nº 1781200-3 SSP/MT, e do CPF/MF nº 

014.436.851-00, residente e domiciliada na Rua Manoel da Nóbrega, nº 

768, Centro, nesta cidade de Jauru-MT, CEP 78255-000; b) ADRIANA 

ELAINE DA COSTA, brasileira, engenheira química, inscrita no CPF nº 

033.147.779-30, residente e domiciliada na Rua Doutor Aniceto Frizzera 

Filho, 10, condomínio Praia Dourada, ap 408. CEP 29102-070, Vila Velha - 

ES; 3. DA JUSTIÇA GRATUITA Inicialmente, requer os benefícios da 

Justiça Gratuita, por ser pobre na forma da lei, não podendo arcar com as 

custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, tudo 

com fundamento no art. 5º, LXXIV da Carta Magna e nos arts. 98 e ss. do 

Código de Processo Civil. Esclarece que a requerente se encontra sob o 

pálio da gratuidade da justiça na forma do Artigo 99 do Código de 

Processo Civil reafirmada pelo termo de declaração de hipossuficiência em 

anexo. 4. DA NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE A requerente pleiteia a 

abertura do inventário com base no artigo 610, do CPC, uma vez que a 

requerente é companheira (reconhecida a união estável por sentença, ora 
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anexa) e administradora dos bens deixados pelo autor da herança. No que 

diz respeito à nomeação do inventariante o Código de Processo Civil diz 

em seu artigo 617 que: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte 

ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse 

convivendo com o outro ao tempo da morte deste; (…) Diante disso, 

requer seja a requerente nomeada inventariante dos bens deixados pelo 

"de cujus", visto que era a companheira deste, conforme sentença de 

declaração de união estável anexa. 5. DOS BENS QUE COMPÕE A 

HERANÇA O inventariado deixou como herança, os seguintes bens: a) 01 

(um) automóvel VW GOL CL 1.8, ano/modelo 1992/1992, PLACA: JYB 

5459, RENAVAM: 00126007101, CHASSI: 9BWZZZ30ZNT131352; b) 

Quantia depositada junto ao Banco do Brasil desta comarca, Agência: 

2214-4, Conta corrente nº 16.791-6 e conta poupança: Agência: 2214-4, 

Conta poupança nº 16.791-6, variação 051; c) Quantia depositada junto ao 

Banco HSBC atual Banco Bradesco; d) Quantia depositada na Caixa 

Econômica Federal; Insta salientar que não se sabe precisar as quantias 

existentes nas referidas contas do Banco do Brasil, do Banco Bradesco e 

da Caixa Econômica Federal, requerendo desde já a expedição, com 

urgência, de ofício para que as referidas Instituições Bancárias informem 

a este r. Juízo os respectivos saldos em nome do falecido JOSE NILSO DA 

COSTA, CPF 298.134.099-91 e se este possuía algum seguro de vida. 6. 

DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: a) a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista tratar-se de 

pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com os 

custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, 

tudo com fundamento no art. 5º, LXXIV da Carta Magna e nos arts. 98 e 

ss. do Código de Processo Civil; b) A abertura do presente inventário 

judicial dos bens deixados pelo de cujus, nomeando para tanto, como 

inventariante a Sra. IRACEMA DA CONCEIÇÃO BARBOSA, já qualificada 

anteriormente, para que possa praticar todos os atos necessários para o 

andamento do presente processo de inventário; c) a expedição, com 

urgência, de ofício ao Banco do Brasil, para que informe a este r. Juízo 

saldos em nome do falecido JOSE NILSO DA COSTA, CPF 298.134.099-91, 

RG nº 1.782.486-PR e se este possuía algum seguro de vida; d) a 

expedição, com urgência, de ofício ao Banco Bradesco, para que informe 

a este r. Juízo saldos em nome do falecido JOSE NILSO DA COSTA, CPF 

298.134.099-91, RG nº 1.782.486-PR e se este possuía algum seguro de 

vida; e) a expedição, com urgência, de ofício a Caixa Econômica Federal, 

para que informe a este r. Juízo saldos em nome do falecido JOSE NILSO 

DA COSTA, CPF 298.134.099-91, RG nº 1.782.486-PR e se este possuía 

algum seguro de vida; f) A intimação do ilustre Representante do Ministério 

Público, para acompanhar o feito em todos os seus termos; Pretende 

provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Dá-se 

a causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nestes termos, pede 

deferimento. Mirassol D'Oeste/MT, 02 de Fevereiro de 2018. (assinado 

eletronicamente) EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB/MT 20.135

DESPACHO: “Vistos. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária à parte autora. DEFIRO a abertura do inventário. Dando 

prosseguimento, prevê o artigo 616, inciso II, do CPC, que o herdeiro tem 

legitimidade concorrente para propor a abertura do inventário. Assim 

sendo, nos termos do art. 617, inciso III, NOMEIO inventariante IRACEMA 

DA CONCEIÇÃO BARBOSA, a qual deverá ser INTIMADA acerca da 

nomeação e da necessidade de prestar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Prestado o 

compromisso, apresente o inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, as 

primeiras declarações, nos moldes estabelecidos no art. 620 do Código de 

Processo Civil. Após, CITEM-SE o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e 

os legatários, se houverem. INTIMEM-SE a Fazenda Pública Estadual e o 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento, nos moldes do artigo 626, caput, do 

Código de Processo Civil. Consigno que, o cônjuge ou o companheiro, os 

herdeiros e os legatários serão CITADOS pelo correio, observado o 

disposto no art. 247, sendo, ainda, publicado edital, nos termos do inciso III 

do art. 259 (CPC, art. 626, § 1º). Das primeiras declarações, extrair-se-ão 

tantas cópias quantas forem as partes (CPC, art. 626, § 2º). Concluídas as 

citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 

(quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações 

(CPC, art. 627, caput). Findo o prazo do art. 627, caput, sem impugnação 

ou decidida esta, AVALIE-SE os bens arrolados nas primeiras 

declarações (CPC, art. 630, caput). Após a avaliação, devem as partes 

serem intimadas para se manifestarem sobre o laudo, no prazo de 15 

(quinze) dias, que correrá em cartório (art. 635, caput).EXPEÇAM-SE 

ofícios às Instituições Financeiras (Banco do Brasil, Banco Bradesco e 

Caixa Econômica Federal, para que informe este Juízo a existência de 

contas bancárias em nome do de cujus JOSÉ NILSO DA COSTA, inscrito 

no CPF sob o nº 298.134.099-91, bem como apresente extrato com o 

saldo existente, e ainda informe se o mesmo possuía algum seguro de 

vida. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 27 de fevereiro 

de 2018.”

Eu, Danielle De La Fuente Goltara Gil – Analista Judiciário, digitei.

Jauru - MT, 26 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39801 Nr: 451-42.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozimar Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Considerando que a testemunha Walisson Rodrigues Marcelino foi 

devidamente intimado, conforme se extrai da certidão de fls.179 e não 

compareceu ou apresentou justificativa para a ausência, acolho 

requerimento Ministerial. Para tanto, designo audiência para dia 12 de 

fevereiro ás 17h30min. Devendo a testemunha faltante ser conduzida 

coercitivamente. Cumpra-se, expeça-se mandado de Condução Coercitiva. 

Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes intimados. 

Publicada em audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42545 Nr: 53-61.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enércia Monteiro dos Santos, Pedro dos 

Santos Beariz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 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. 

Homologo a desistência da inquirição das testemunhas arroladas pela 

defesa, para que surtam seus jurídicos efeitos. Acolho requerimento da 

defesa técnica, para tanto, designo audiência instrutória em continuação 

para o dia 12 de fevereiro de 2019 ás 17h15min. INTIME-SE a denunciada 

Enércia Monteiro dos Santos, fica dispensada a presença do denunciado 

Pedro dos Santos Beariz. Não havendo alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. Publicada em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49414 Nr: 1658-08.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Andre Lisboa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 
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CONDENAR o réu MARCO ANDRÉ LISBOA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 

natural de Barretos-SP, nascido em 24/10/1980, portador RG n.º 

1443941-7 SSP/MT e inscrito no CPF/MF n.º 958.229.761-15, filho de 

Valdivino Gervásio de Oliveira e Silvia Lisboa de Oliveira, por infração ao 

art. 157, caput, do Código Penal.(...)INTIME-SE o réu, na forma do art. 51, 

para pagá-la em até 10 (dez) dias e, na hipótese de não pagamento, 

remeta-se cópia das peças necessárias à Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual, a fim de que tome as providências pertinentes;Após o 

trânsito em julgado, que deverá ser certificado separadamente para o 

Ministério Público, assistente da acusação, defensor e réu – CNGC, art. 

1.422 e art. 1.693 -, DETERMINO que expeça-se a Guia de Execução 

Definitiva e faça as comunicações – CNGC, art. 1.453 e ss. -, entre as 

quais ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação Criminal do 

Estado e correspondente no âmbito federal, à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial e ao TRE-MT, até o dia 15 (quinze) de 

cada mês, este via Sistema INFODIP, para os fins da CRFB/88, art. 15, III – 

CNGC, art. 1.455 -, assim como a alimentação do banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).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.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Jauru/MT, 09 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50925 Nr: 2518-09.2018.811.0047

 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: Victor Cebalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cuida-se de ação previdenciária de concessão aposentadoria por idade 

de trabalhador rural, ajuizada por VICTOR CEBALHO DA SILVA em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 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.

Diante 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, sem prejuízo de revogação ou 

modificação posterior, caso seja constatada a capacidade financeira da 

parte beneficiada.

Por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informou a desnecessidade de audiência de conciliação 

nos processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais. 

Sendo assim, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, 

pois o expediente conciliatório acarretaria morosidade ao feito, atentando 

contra os princípios da celeridade e da economia processual.

CITE-SE o requerido para apresentar contestação no prazo de trinta dias 

(CPC, art. 335, inciso III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado de 

que não respondendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inciso II).

 Após, à parte autora para impugnação em quinze dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 08 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39242 Nr: 264-34.2016.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Maria de Souza Silva, Klinger da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cassiano de Moura, Alzira Maria Cândida 

de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:OAB/MT 

15440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor, para que ALTERE o “objeto 

da ação” no sistema APOLO, devendo constar “cumprimento definitivo de 

sentença”.

 INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito da impugnação ao valor dos honorários apresentada pelos 

Exequentes às fls. 478/494.

Com ao aporte da manifestação do perito, DETERMINO que:

I. INTIMEM-SE as partes, para que sobre ela se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 465, §3º, CPC).

 II. Caso não haja manifestação ou decorra o prazo para esta finalidade, 

INTIMEM-SE os Executados, para que efetuem depósito judicial do 

respectivo valor, em 05 (cinco) dias (art. 95, §1º, do CPC), sob pena de 

desistência da prova.

III. Depositados os honorários, INTIME-SE o perito para que indique data, 

local e horário para o início dos trabalhos periciais, com pelo menos 30 

(trinta) dias de antecedência para que haja tempo hábil de intimação das 

partes, devendo o expert ser advertido de que o laudo pericial deverá 

observar a exigência contida no art. 473, do CPC.

IV. INTIMEM-SE as partes acerca do local e data assinalada para 

realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do CPC.

V. Desde já, defiro o levantamento de 50% do valor dos honorários para 

início dos trabalhos (art. 465, §4°, CPC).

VI. Cientifique-se o sr. Perito que o laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data designada para o 

início dos trabalhos.

VII. Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para que, querendo, no 

prazo de 15 dias, manifestem quanto ao seu teor e apresentem suas 

razões finais escritas, oportunidade em que o assistente técnico de cada 

uma das partes poderá apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, 

CPC).

VI. Havendo divergências ou dúvidas de qualquer das partes sobre o 

laudo, INTIME-SE o sr. Perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 08 de novembro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-18.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADIANE LARISSA DE ALPINO CARRIJO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000046-18.2018.8.11.0047. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE JAURU Vistos. Compulsando os autos verifica-se que na 

impugnação de id. n.º 15086098 o presentante do Ministério Público 

requereu a decretação da revelia do Estado de Mato Grosso, no entanto, 

foi apresentada contestação no id. n.º 13985767. Dessa forma, 

DETERMINO a intimação da parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias se manifestar acerca da referida contestação, requerendo o 

que entender pertinente. Apresentada a manifestação ou decorrido o 

prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, remetam-me os autos 

conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 668 de 763



Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000107-73.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ELIANE GUEDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000107-73.2018.8.11.0047. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ELIANE GUEDES, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE Visto. Trata-se 

de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (Internação Involuntária) c/c 

Pedido de Tutela Antecipada, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, em face de 

ELIANE GUEDES, MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE/MT e do ESTADO 

DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados na peça vestibular. 

Aduz o Presentante do Ministério Público que a internação da paciente é 

necessária uma vez que é dependente de bebidas alcoólicas e se recusa 

a se submeter a tratamento ambulatorial, prejudicando a si e a sua família, 

sobretudo o filho menor. Por essas razões, fundamentado em dispositivos 

da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o 

Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e requer, 

em razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar inaudita 

altera parte, compelindo a primeira Reclamada a se submeter, mediante 

condução coercitiva à realização de exames e demais procedimentos 

necessários, às expensas dos Reclamados (município de Figueirópolis 

D’Oeste e Estado de Mato Grosso). FUNDAMENTO E DECIDO. Com o 

advento da Lei n°10.216/2001, quando uma pessoa portadora de 

transtornos mentais ou dependente químico não se dispõe a se internar 

voluntariamente para tratamento adequado, pode o familiar solicitar a 

internação involuntária do indivíduo ou ainda, ser-lhe aplicada a medida de 

internação compulsória. Todavia, as formas de “internações psiquiátricas 

somente poderão ser realizadas mediante laudo médico circunstanciado 

que caracterize de fato, os seus reais motivos”, nos termos do artigo 6°, 

"caput" da Lei n° 10.216/2001. Segundo preleciona a Lei nº 10.216, no seu 

art. 4º: “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada 

quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1º O 

tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do 

paciente em seu meio. § 2º O tratamento em regime de internação será 

estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora 

de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, 

psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. Ou seja, qualquer que seja 

a modalidade, voluntária, involuntária ou compulsória, os recursos 

extra-hospitalares devem ser insuficientes. No caso em análise, 

inexistente nos autos laudo médico circunstanciado e motivado, a indicar a 

necessidade da internação compulsória, documento imprescindível à 

concessão da medida de internação. No entanto, observa-se que a 

Reclamada Eliane Guedes se esforça para vencer o vício, todavia não 

conseguiu com recursos próprios superar a dependência alcóolica, 

conforme consignado pelas Secretarias Municipais de Saúde dos 

Municípios de Jauru e Figueirópolis D’Oeste. Em que pese ter consentido 

inicialmente com o tratamento, a Reclamada ELIANE GUEDES deixou de 

fazer uso dos remédios indicados, bem como de ir à SMS, apresentando, 

neste momento, alteração de comportamento, colocando em risco sua 

integridade física e das demais pessoas à sua volta. Dessa forma, diante 

da resistência da Reclamada em se submeter ao tratamento e consultas 

médicas para a necessária avaliação psicológica/psiquiátrica, é que se 

mostra possível o deferimento da tutela de urgência, ao menos de forma 

parcial. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência 

pleiteada, para: DETERMINAR que os Reclamados - MUNICÍPIO DE 

FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE/MT e ESTADO DE MATO GROSSO - 

providenciem o encaminhamento da Reclamada ELIANE GUEDES à 

Avaliação Médica, a ser realizada por médico psiquiatra, a fim de ser 

demonstrada a necessidade de internação para tratamento contra 

dependência alcóolica ou a suficiência do tratamento ambulatorial. O 

profissional, deverá justificar a insuficiência dos recursos 

extra-hospitalares para o tratamento e, sendo o caso, indicar instituição 

conveniada para tratamento especializado, especificar a emergência do 

caso e apontar os riscos que poderiam advir da falta de internação (art. 

6°, da Lei n° 10.216/2001). Deverão os Reclamados providenciarem os 

meios necessários para que a avaliação médica seja realizada no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de incorrerem em crime de desobediência e 

de ser realizado bloqueio de numerário suficiente para cumprimento da 

decisão, além da responsabilização pessoal do descumpridor, tanto no 

âmbito civil quanto criminal. DETERMINO que o ente público (Estado ou 

Município), providencie os meios para transporte/condução da Reclamada, 

que deverá ser acompanhada por um familiar, ficando autorizado, desde 

logo, a CONDUÇÃO COERCITIVA e solicitação de apoio à Polícia Militar, se 

necessário. INTIMEM-SE COM URGÊNCIA os Reclamados - Município de 

Figueirópolis D´Oeste/MT e Estado de Mato Grosso, sobre esta decisão, 

para cumprimento da determinação no prazo acima estipulado. Com a 

juntada do laudo, REQUISITE-SE parecer ao Núcleo de Apoio Técnico - 

NAT, ficando desde já requerido que se manifeste acerca da urgência da 

medida requerida, bem como acerca da necessidade da internação 

compulsória da Reclamada. Transcorrido o prazo in albis, reitere. Na 

sequência, ABRA-SE vista ao Ministério Público. Após, TORNEM 

conclusos para as deliberações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000108-58.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES CANDIDO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000108-58.2018.8.11.0047. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: EDSON ALVES CÂNDIDO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JAURU Visto. Trata-se de 

Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (Internação Compulsória) c/c 

Pedido de Tutela Antecipada, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, em face de 

EDSON ALVES CÂNDIDO, MUNICÍPIO DE JAURU/MT e do ESTADO DE 

MATO GROSSO, todos devidamente qualificados na peça vestibular. Aduz 

o Presentante do Ministério Público que a internação do paciente é 

necessária, uma vez que é dependente de drogas e recusa tratamento 

ambulatorial, prejudicando a si e à sua família. Por essas razões, 

fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o 

atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, o 

deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo o primeiro 

Reclamado a se submeter, mediante condução coercitiva à realização de 

exames e demais procedimentos necessários, tudo às expensas dos 

demais Reclamados (município de Jauru e Estado de Mato Grosso). 

FUNDAMENTO E DECIDO. Com o advento da Lei n°10.216/2001, quando 

uma pessoa portadora de transtornos mentais ou dependente químico não 

se dispõe a se internar voluntariamente para tratamento adequado, pode o 

familiar solicitar a internação involuntária do indivíduo ou ainda, ser-lhe 

aplicada a medida de internação compulsória. Todavia, as formas de 

“internações psiquiátricas somente poderão ser realizadas mediante laudo 

médico circunstanciado que caracterize de fato, os seus reais motivos”, 

nos termos do artigo 6°, "caput" da Lei n° 10.216/2001. Segundo 

preleciona a Lei nº 10.216, no seu art. 4º: “A internação, em qualquer de 

suas modalidades, só será indicada quando os recursos 

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1º O tratamento visará, 

como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. 

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a 

oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, 

incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 
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ocupacionais, de lazer, e outros. Ou seja, qualquer que seja a modalidade, 

voluntária, involuntária ou compulsória, os recursos extra-hospitalares 

devem ser insuficientes. No caso em análise, observa-se que o 

Reclamado EDSON se esforça para vencer o vício, vez que se submeteu 

à internação por duas ocasiões, todavia não conseguiu com recursos 

próprios superar a dependência química, tendo abandonado o tratamento 

sem a recuperação almejada. Em que pese o Reclamado ter consentido 

inicialmente com o tratamento, no presente momento se recusa a realizar o 

tratamento ambulatorial, sendo certo que deixou de fazer uso dos 

remédios indicados e não retornou à consulta com o médico psiquiatra, 

apresentando alteração de comportamento, colocando em risco sua 

integridade física e das demais pessoas à sua volta. Destaco que a 

internação compulsória implica privação da liberdade momentânea de um 

indivíduo e, por isto, somente deve ser deferida nos casos em que há 

patente risco ao paciente, comprovado inequivocamente pelos laudos 

médicos apresentados. Observa-se que no caso sub judice, inexiste nos 

autos laudo médico circunstanciado e motivado, a indicar a necessidade 

da internação compulsória, documento imprescindível à concessão da 

medida de internação. Dessa forma, diante da resistência do Reclamado 

de se submeter ao tratamento e consultas médicas para a necessária 

avaliação psicológica/psiquiátrica, é que se mostra possível o deferimento 

da tutela de urgência, ao menos de forma parcial. Diante do exposto, 

DEFIRO parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para: DETERMINAR 

que os Reclamados - MUNICÍPIO DE JAURU/MT e ESTADO DE MATO 

GROSSO - providenciem o encaminhamento do Reclamado EDSON ALVES 

CÂNDIDO à avaliação médica, a ser realizada por médico psiquiatra, a fim 

de ser comprovada a necessidade de internação para tratamento contra 

dependência alcóolica ou a suficiência do tratamento ambulatorial. O 

profissional deverá justificar a insuficiência dos recursos 

extra-hospitalares para o tratamento e, sendo o caso, indicar instituição 

conveniada para tratamento especializado, especificar a emergência do 

caso e apontar os riscos que poderiam advir da não concessão da medida 

de internação (art. 6°, da Lei n° 10.216/2001). Deverão os Reclamados 

providenciarem os meios necessários para que a avaliação médica seja 

realizada no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incorrerem em crime de 

desobediência e realização de bloqueio de numerário suficiente para 

cumprimento da decisão, além de responsabilização pessoal do 

descumpridor, tanto no âmbito civil quanto criminal. DETERMINO que o ente 

público (Estado ou Município), providencie os meios para 

transporte/condução do Reclamado, que deverá ser acompanhado por um 

familiar, ficando autorizado, desde logo, a CONDUÇÃO COERCITIVA e 

solicitação de apoio à Polícia Militar, se necessário. INTIMEM-SE COM 

URGÊNCIA os Reclamados - Município de Jauru/MT e Estado de Mato 

Grosso, sobre esta decisão, para o cumprimento da determinação no 

prazo acima estipulado. Com a juntada do laudo, REQUISITE-SE parecer ao 

Núcleo de Apoio Técnico - NAT, ficando desde já requerido que se 

manifeste acerca urgência da medida, bem como acerca da necessidade 

da internação compulsória do Reclamado. Transcorrido o prazo in albis, 

reitere-se. Na sequência, ABRA-SE vista ao Ministério Público. Após, 

TORNEM conclusos para as deliberações pertinentes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-07.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ONESIMO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000092-07.2018.8.11.0047. REQUERENTE: ONÉSIMO MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pelo(a) 

requerente em epígrafe em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

(pessoa jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério econômico – 

ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e 

material – art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Deixo de designar audiência de conciliação em consonância com o 

Enunciado nº 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: 

“Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT).” 

CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, 

pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inciso II, do CPC). Após, INTIME-SE a parte para impugnar no prazo de 

15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de 

novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente) Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-61.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENILA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010076-61.2016.8.11.0047. REQUERENTE: JOVENILA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que houve o CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da obrigação 

estipulada em sentença/acordão, conforme comprovante de depósito 

juntado no id 14815695. Ademais, observa-se que a parte Exequente não 

se opôs ao valor depositado e pugnou pelo levantamento das quantias 

pagas, de modo que restou satisfeita a obrigação. Isso posto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do art. 526, §3º, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE de 

ALVARÁ em favor da parte autora, para que proceda ao levantamento 

dos valores que se encontram depositados na conta judicial vinculada ao 

presente feito (id nº 14815695). Fica autorizado o levantamento por seu 

(a) procurador (a), DESDE QUE munido (a) de poderes especiais, ou pela 

própria parte, caso assim requerido. Na hipótese de expedição de alvará 

em nome do procurador(a), deverá a Secretaria expedir e encaminhar 

carta à parte autora, dando-lhe ciência do montante levantado, salvo se o 

valor se referir a verba sucumbencial. O alvará deverá ser expedido 

imediatamente, independentemente de efetiva comunicação à parte. 

Havendo honorários sucumbenciais, deverá ser expedido alvará em nome 

do advogado (a). Após a comprovação do levantamento dos valores e 

não havendo requerimentos outros, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

comunicações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jauru-MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-13.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERVAL DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/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):
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ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000014-13.2018.8.11.0047. REQUERENTE: DEMERVAL DAVID 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que houve o CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da obrigação 

estipulada em sentença/acordão, conforme comprovante de depósito 

juntado no id 13497502. DETERMINO que a Secretaria empreenda as 

diligências necessárias para a vinculação do depósito ao presente feito, 

caso não implementada a diligência. Vinculados os valores e não havendo 

outros requerimentos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, ante o cumprimento 

integral da obrigação, nos termos do art. 526, §3º, do Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte autora, para que proceda ao 

levantamento dos valores depositados (id nº 13497502). Fica autorizado o 

levantamento por seu (a) procurador (a), DESDE QUE munido (a) de 

poderes especiais, ou pela própria parte, caso assim requerido. Na 

hipótese de expedição de alvará em nome do procurador(a), deverá a 

Secretaria expedir e encaminhar carta à parte autora, dando-lhe ciência 

do montante levantado, salvo se o valor se referir à verba sucumbencial. 

O alvará deverá ser expedido imediatamente, independentemente da 

efetivação da comunicação à parte. Havendo honorários sucumbenciais, 

deverá ser expedido alvará em nome do advogado (a). Após a 

comprovação do levantamento dos valores e não havendo requerimentos 

outros, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e comunicações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 12 de novembro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47734 Nr: 2799-59.2018.811.0048

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE PINTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos 

dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 

do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva realizado pelo réu CARLOS HENRIQUE PINTO BARBOSA.3.1. 

Ciência ao Ministério Público e ao réu CARLOS HENRIQUE PINTO 

BARBOSA acerca da presente decisão.3.2. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. Cumpra-se com 

urgência.Juscimeira-MT, 08 de novembro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44491 Nr: 1559-35.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BATISTA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vistas ao advogado do réu, 

para, no prazo legal, apresentar alegações finais (memoriais escritos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47926 Nr: 2873-16.2018.811.0048

 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: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO CHEVERRIA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JAIME 

VASCONCELOS SANTOS - OAB:9569

 Vistos.

1. Considerando a informação contida no Ofício nº. 648/2018/DP 

Juscimeira-MT de que o representado CICERO CHEVERRIA ROSA foi 

preso, designo audiência de custódia para o dia 08/11/2018 às 15h00min 

(horário oficial de Cuiabá - MT), a ser realizada na Comarca de Dom 

Aquino-MT.

2. . Intimem-se o representado, bem como o(a) representante do Ministério 

Público e o(a) Advogado(a) de Defesa.

Juscimeira - MT, 07 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44897 Nr: 649-68.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3 MORRINHOS MADEIRAS LTDA - ME, DANIEL 

TENORIO CAVALCANTE, LAUDIR DE LAR ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl. 168, conforme ali 

requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de 20 (vinte) dias.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70995 Nr: 110-87.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON FRANCISCO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de 

CONDENAR a demandada a manter o benefício de auxílio-doença para a 

demandante pelo prazo de 120 dias, devendo, após o esgotamento do 

prazo, agendar perícia com a demandante. Deve o demandante 

submeter-se ao procedimento de reabilitação de que trata o art. 62 da Lei 

8.213/91.Sobre o valor retroativo, que compreende o período da data do 

indeferimento do benefício até a implantação determinada em caráter 

antecipatório, deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir do 

vencimento de cada parcela, bem como juros, desde a citação (Súmula 

204 do STJ), com a aplicação do percentual incidente sobre a caderneta 

de poupança sobre estes (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997).Sobre o pedido 

de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, JULGO-O 

IMPROCEDENTE.CONDENO a autarquia ré nos honorários advocatícios, 

que FIXO no importe de 15% apenas sobre as parcelas vencidas, nos 

termos do art. 85, § 3, inciso I, do Código de Processo Civil.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 
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exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso I do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Nome Nilton Francisco PereiraRG2157692-0 

SSP/MTCPF001.635.801-54BenefícioAuxílio-doençaDIB24/11/2016DIP

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47588 Nr: 1370-83.2009.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LAERTE GIOCONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Arquivem-se com as cautelas de estilo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65977 Nr: 752-31.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GARCIA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez promovida por 

FERNANDO GARCIA LEAL em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SICIAL - INSS.

Conforme se verifica nestes autos trata-se de ação previdenciária em que 

foi determinada a realização de pericia, a qual foi o requerente 

devidamente intimado para comparecer, conforme fl. 46.

 À fl. 49, foi determinada a intimação da parte autor para informar nos 

autos se já realizou a pericia, onde devidamente intimado à fl. 50, se 

manteve inerte, conforme se verifica na certidão de fl. 51.

É o breve relatório.

Decido.

Consubstanciado as informações, verifica-se no caso em tela a falta de 

interesse de agir, uma vez que a parte autora deixou de praticar ato de 

sua competência e deixou de juntar aos autos comprovante da negativa 

do INSS em conceder o benefício. Ademais, o INSS alega que houve a 

negativa, uma vez que o demandante não fez a perícia agendada, dando 

causa a não concessão do benefício previdenciário.

Destarte, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, julgo 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o decurso de prazo, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64536 Nr: 1367-55.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (X) autora (__) ré, para, em 5 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. 25/25V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45945 Nr: 1695-92.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CRISPIM VILAS BOAS, REGIANE 

APARECIDA GOLINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Determino a secretaria que certifique se houve avaliação dos bens 

penhorados às fls. 49/50.

 Após, voltem conclusos para a decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia-MT, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63326 Nr: 447-81.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA -

Trata-se de embargos declaratórios, interposto pela parte exequente 

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR, aduzindo, em síntese, omissão 

existente na sentença proferida às fls.27, em razão de não ter sido o 

executado condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Pugna 

pelo reconhecimento da omissão.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de embargos de declaração, requerendo o saneamento da 

omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais.

 Conforme consta em petitório (fls.28), a embargante insurge em face da 

sentença (fl.27), em razão da omissão quanto aos honorários requeridos 

em exordial.

Em análise ao mérito do presente, verifico que os presentes embargos 

devem ser acolhidos.

Destarte, de fato na decisão embargada não houve a condenação da 

parte embargante quanto aos honorários sucumbenciais, conforme 

determina o art. 85, §1º, do Código de Processo Civil, bem como, não 

houve o indeferimento do mesmo.

Assim, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a decisão 

objurgada e os JULGO PROCEDENTES para CONDENAR o executado ao 

pagamento honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez) sob o 

valor da ação.

À contadoria para realização dos cálculos das custas processuais. Após, 

intime-se a parte autora para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Não 

sendo pago, à Central de Arrecadação e Arquivamento para a cobrança, 

arquivando-se os presentes autos.

Publique-se, Registre-se, Intimem-se.

Cumpra-se. Intimem-se.

Marcelândia-MT, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60822 Nr: 798-25.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (X) autora (__) ré, para, em 5 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. 27/27v;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61832 Nr: 531-19.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA -

Trata-se de embargos declaratórios, interposto pela parte exequente 

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR, aduzindo, em síntese, omissão 

existente na sentença proferida às fls.35, em razão de não ter sido o 

executado condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Pugna 

pelo reconhecimento da omissão.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de embargos de declaração, requerendo o saneamento da 

omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais.

 Conforme consta em petitório (fls.36), a embargante insurge em face da 

sentença (fl.35), em razão da omissão quanto aos honorários requeridos 

em exordial.

Em análise ao mérito do presente, verifico que os presentes embargos 

devem ser acolhidos.

Destarte, de fato na decisão embargada não houve a condenação da 

parte embargante quanto aos honorários sucumbenciais, conforme 

determina o art. 85, §1º, do Código de Processo Civil, bem como, não 

houve o indeferimento do mesmo.

Assim, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a decisão 

objurgada e os JULGO PROCEDENTES para CONDENAR o executado ao 

pagamento honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez) sob o 

valor da ação.

À contadoria para realização dos cálculos das custas processuais. Após, 

intime-se a parte autora para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Não 

sendo pago, à Central de Arrecadação e Arquivamento para a cobrança, 

arquivando-se os presentes autos.

Publique-se, Registre-se, Intimem-se.

Cumpra-se. Intimem-se.

Marcelândia-MT, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64627 Nr: 7-51.2015.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIECDML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 Vistos etc.

Consubstanciado na petitória de fls. 115/119, DEFIRO o pedido do 

executado e REGOVO a liminar de busca de apreensão de fl. 21, tendo em 

vista que a decisão do Agravo de Instrumento nº 

0125280-76.2015.8.11.0000 revogou a decisão liminar, restituindo a posse 

dos bens à agravante, conforme fl. 118.

 Diante disso, determino que a posse do bem fique com o executado até o 

final da lide, diante do adimplemento substancial.

Por fim, INTIME-SE o exequente para manifestar em relação à contestação 

apresentada e seus documentos às fls. 26/56, no prazo legal.

Após, certifique se necessário, voltem os autos conclusos.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48934 Nr: 759-96.2010.811.0109

 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: VALDELIRIO PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que informe o número da conta para depósito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, informado os dados bancários, 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores descritos 

às fls.101/102 dos autos.

Cumpridas as determinações acima, à secretaria para que INTIME 

pessoalmente a parte autora, informando-a sobre o pagamento e o 

respectivo levantamento.

Nada mais sendo requerido, certifique-se nos autos o cumprimento das 

determinações, com as cautelas e baixas de praxe, ARQUIVE-SE os 

autos.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60703 Nr: 671-87.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPESL-M, ZVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Feliciano de Deus Nery 

- OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido à fls.92, dos autos, no que tange a penhora on line 

requerida.

 EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

(fl.78). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, intime-se o exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias requerer o que for de direito, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68818 Nr: 29-71.1999.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - CRF/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO 
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HOSPITAL APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eronides Dias da Luz - 

OAB:4490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A exequente através da manifestação à fl.26, requer que o feito seja 

chamado à ordem, com escopo de retificar/anular a sentença que 

reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente (fl.22).

Destarte, em análise aos fundamentos descritos, verifico que a 

justificativa apresentada não se revela condizente e nem desvirtua os 

entendimentos consignados em sentença.

Assim, indefiro o requerimento, e, mantenho a decisão questionada.

 Intime-se pessoalmente a parte autora.

 Decorrido o prazo, sem a interposição de eventual recurso, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e cautelas de praxe.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 16016 Nr: 1177-73.2006.811.0109

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação penal, promovida pelo Ministério Público para apurar a 

prática do crime previsto no artigo 12 c/c artigo 18, inciso III, ambos da Lei 

6.368/76, perpetrado por RAIMUNDO JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS.

O réu foi condenado a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

(fls. 152/165), houve a interposição de Embargos de Declaração (fls. 

166/167), julgados improcedentes às fls. 168/169.

O réu foi intimado por edital do teor da sentença (fls. 182/184).

Ainda que não conste em certidão, verifica-se que a sentença de fls. 

152/165 transitou em julgado no dia 03/10/2005 e, em manifestação à fl. 

197-v, o Ministério Público requer a extinção de punibilidade do réu, em 

face da ocorrência da prescrição nos termos dos artigos 110 e 112 do 

Código Penal.

É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

A presente ação penal foi interposta para apuração da prática delitiva 

acima descrita, tendo sido julgada procedente e, condenado o réu a pena 

de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

 Destarte, verifica-se ocorrência de prescrição face ao lapso temporal 

decorrido do trânsito em julgado (03/10/2005) até presente data, no qual já 

se exauriu mais de 12 (doze) anos.

Destarte, consoante às diretrizes esculpidas no artigo 109, V, c/c o art. 

110, do Código Penal, ocorreu-se a prescrição da pretensão executória 

estatal.

Ex positis, com fundamento no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, V, 

ambos do Código Penal, reconheço a ocorrência da prescrição da 

pretensão executória e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor 

RAIMUNDO JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS, pelo crime descrito no artigo 12 

C/C 18, inciso III da Lei 6.368/76.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.

Marcelândia, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61306 Nr: 4-67.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEMINAS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA 

- ME, ANDRE LUIZ DAS NEVES, Marcos Farias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.54, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70685 Nr: 1631-04.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE OLIVEIRA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de benefício assistencial de prestação continuada 

promovida por VILMAR GOLICZESKI em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SICIAL - INSS.

Conforme se verifica nestes autos trata-se de ação previdenciária em que 

foi determinada à fl. 45 que a parte autora juntasse o respectivo 

requerimento administrativo, sob pena de extinção.

À fl. 46, foi determinada a intimação do patrono do autor para se 

manifestar em relação à informação de fl. 45, onde devidamente intimado 

se manteve inerte, conforme se verifica na certidão de fl. 48.

É o breve relatório.

Decido.

Consubstanciado às informações, verifica-se no caso em tela a falta de 

interesse de agir, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos a 

negativa do INSS.

Destarte, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, julgo 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o decurso de prazo, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41349 Nr: 102-96.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDMAEDRN-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGL, AODA, GW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 77), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 
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postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47849 Nr: 1627-11.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA NESPOLO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, depreende-se que já foram realizadas diversas 

tentativas de intimação do executado, as quais restaram infrutíferas.

Diante disso, defiro o requerimento à (fl. 40), e, DETERMINO que o 

executado seja intimado via EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao exequente para requerer 

oque for de direito.

Após volte conclusos para análise dos demais pedidos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48517 Nr: 342-46.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderli Maria da Silva Melo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 41), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41361 Nr: 115-95.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDMAEDRN-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 62), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70897 Nr: 51-02.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECFVDMM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 38), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62168 Nr: 855-09.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.A parte exequente à fl.41/42, pugna pela expedição de oficio à 

Receita Federal, a qual possui objetivo no fornecimento das últimas 

declarações de imposto de renda do executado, com a finalidade de 
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buscar bens passíveis de penhora.Destarte, entendo que a quebra do 

sigilo fiscal é medida excepcional, sendo que, in casu, vislumbro nos autos 

que houve a comprovação de ter a parte exequente esgotado todos os 

meios disponíveis à obtenção da informação perquirida, tendo em vista 

que o renajud à fl.40 e o bacenjud às fls. 36 foram infrutíferos, 

notadamente ante a não localização de valores e bens passíveis de 

penhora.Neste sentido, a retratação requerida para deferimento do pedido, 

se mostra necessário no caso em apreço, neste sentido, corrobora os 

entendimentos dos Tribunais Superiores, passamos à análise(...)A 

expedição de ofício à Receita Federal, requerendo cópia de declaração de 

declaração de imposto de renda da parte executada, é medida 

excepcional e somente poderá ser deferida quando esgotados todos os 

meios de busca para constatação da existência de bens passíveis de 

penhora. (AI 101851/2008, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/03/2009, Publicado no DJE 17/03/2009).Diante disso, 

DEFIRO o pedido de remessa de Ofício a Receita Federal.Destarte, 

expeça-se o respectivo oficio para que o órgão forneça as três ultimas 

declarações de renda em nome do devedor João do Carmo Cerqueira, CPF 

nº 12.601.689-72, após, voltando frutífera a solicitação, INTIME-SE o 

exequente para no prazo legal, requerer o que entender de direito. Caso 

voltem sem êxito à resposta do oficio pela Receita Federal, INTIME-SE o 

exequente pra que no prazo de 30 (trinta) dias requeira o que for 

deDireito.Desatendido, ou não havendo indicação de bens, ficam, desde 

logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT 08 de 

novembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48449 Nr: 274-96.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. DA ROSA CONFECÇÕES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de veículos, via Sistema RENAJUD, conforme requerido à 

(fl. 45). Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

Se a restrição for realizada com sucesso, EXPEÇA-SE MANDADO DE 

PENHORA DO VEÍCULO e INTIME-SE a parte Executada, para apresentar 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo legal, sob as penas da lei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61233 Nr: 1233-96.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPML-M, MDS, LDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 36), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43851 Nr: 1253-63.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDMAEDRN-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Flores - OAB:4891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 84/85v), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46711 Nr: 495-16.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILSON ALVES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 38), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46927 Nr: 712-59.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDMAEDRN-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SQUILLACE - 

OAB:4992-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 40), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65435 Nr: 495-06.2015.811.0109

 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 MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA APARECIDA DE SOUZA, SILVIO 

SANTOS FUSTINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de veículos, via Sistema RENAJUD, conforme requerido à 

(fl. 83). Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

Se a restrição for realizada com sucesso, EXPEÇA-SE MANDADO DE 

PENHORA DO VEÍCULO e INTIME-SE a parte Executada, para apresentar 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo legal, sob as penas da lei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69963 Nr: 1281-16.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDMEEL, VFDS, MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 49/49v), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas dos executados Tuchê Comércio de 

Móveis e Eletrodomésticos Ltda e Maria Sirlei de Oliveira através do 

sistema BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado 

da dívida. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43449 Nr: 866-48.2007.811.0109

 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 LUIZ VELOSO MADEIRAS, JOSÉ LUIZ 

VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:, Olga Geny de Almeida Alves - OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Analisando detidamente os autos, depreende-se que o 

executado foi citado por edital (fl.36).O Superior Tribunal de Justiça editou 

a Súmula 196 ao tratar do tema, sendo que, quando em Execução Fiscal, o 

réu é citado por edital, faz-se necessário à nomeação de curador 

especial, não podendo o processo correr a revelia do réu, sob pena de 

nulidade dos atos praticados.Em consonância com a Súmula tem decido 

também o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:RECURSODEAPELAÇÃO.EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

EDITALÍCIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9º, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

SÚMULA 196 DO E. STJ. SENTENÇA ANULADA. A rigor da norma disposta 

no artigo 9º, II do Código de Processo Civil, corroborada pela Súmula 196 

do e. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de nomeação de curador 

especial ao revel citado por edital constitui nulidade do processo. 

(Apelação 109230/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 27/11/2013). 

Diante disso, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, 

NOMEIO o Dr. Adalton Vital Pereira, OAB/MT nº 22371/O, com escritório 

profissional sito à Rua dos Ariris nº214-A, Bairro Setor Comercial, 

Sinop/MT, CEP nº 78550-186, Fones: (066)3531-0219 e (066) 9999-61964, 

e-mail: vitaljur@vitaladvice.com.br, para promover a defesa do interesse 

da parte executada.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 8 URH. Nos termos do artigo 2º 

do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. (...)ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser 

encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos 

do artigo 7º, do referido Provimento.INTIMEM-SE o advogado mencionado 

para apresentar a defesa cabível, na forma da lei.CUMPRA-SE expedindo 

o necessário.Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45959 Nr: 1707-09.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 38), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60281 Nr: 229-24.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IECDM3ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 43), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65517 Nr: 554-91.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ALVES DE SOUSA, THALES VITOR 

SANTANA SANTOS, GEANE RODRIGUES AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

 Diante da manifestação de fl. 90, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02/05/2019, às 16h00min.

INTIMEM-SE o Réu JEFERSON ALVES DE SOUSA, bem como o seu 

advogado, a fim de que compareçam à audiência para a realização de 

interrogatório do réu.

CIÊNCIA ao Ministério Público da data designada para audiência.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 9 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47797 Nr: 1581-22.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 31), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62450 Nr: 1132-25.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPL-M, JCNJ, ZVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 84/85v), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 
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requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42501 Nr: 2648-27.2006.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

MAYARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Karine Trage Balizário - 

OAB:9.106, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, 

Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062, Renata Pereira Pimentel - 

OAB:MT-10.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito.

Após, voltem conclusos os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42487 Nr: 2633-58.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGA, RGdS, RGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para trazer o CPF do executado aos autos, a fim 

de se realizar as pesquisas de endereço solicitadas.

Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50183 Nr: 720-65.2011.811.0109

 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, ZTDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I) CITE-SE o executado nos termos do artigo 528 do CPC, na forma 

requerida, para efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso 

quanto aos valores de junho de 2018, julho de 2018 e agosto de 2018 e as 

que vencerem no curso do processo, como também o rateio de 50% das 

despesas extras gastadas com a infante conforme consta em declaração 

de fls. 91, sendo anexados os devidos recibos sob fls. 97/105, tendo o 

prazo legal de 03 (três) dias para provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, 

conforme § 3° do artigo 528 do CPC e Súmula 309 do STJ.

II) Em caso de não pagamento da dívida pelo executado, no prazo 

assinalado, proceda-se desde já ao PROTESTO do pronunciamento 

judicial, nos termos do artigo 517 do NCPC e voltem os autos conclusos 

para a decisão sobre a prisão.

III) No caso do inciso anterior, certifique-se, remetendo os autos à 

contadoria do juízo para atualização do débito. Após, façam os autos 

conclusos.

IV) CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

V) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Marcelândia/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42997 Nr: 434-29.2007.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA GOMES AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique a Secretaria se foi pago o alvará de fls. 120. Caso negativo, 

intime-se a parte autora para informar se a verba honorária será 

depositada na conta indicada às fls. 129.

Após, voltem conclusos.

Marcelândia/MT, 07 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49423 Nr: 1248-36.2010.811.0109

 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: ZELINDO CERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Alvará expedido. Aguarde-se o pagamento. Após, não havendo novos 

requerimentos, arquivem-se os autos.

Marcelândia/MT, 07 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43007 Nr: 443-88.2007.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782-B, 

Patrícia Martens - OAB:MT-18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Alvará expedido. Após o pagamento, não havendo novos requerimentos, 

arquivem-se os autos.

Marcelândia/MT, 07 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47167 Nr: 953-33.2009.811.0109

 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: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, JOCELAINE SILVA BARBOSA DE LIMA - OAB:16.619, 

REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT, RONY PETERSON BARBOSA 

DE OLIVEIRA - OAB:15565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

OAB:

 Vistos etc.

Alvará expedido. Aguarde-se o pagamento.

Intime-se a parte autora para informar como serão rateados os honorários 

sucumbenciais, bem como quem é o outro beneficiário.

Após, voltem os autos conclusos.

Marcelândia/MT, 07 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49281 Nr: 1106-32.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para informar o CNPJ do Conselho da 

Comunidade, considerando que o apresentado é da APAE de Marcelândia. 

Após, voltem os autos para o alvará.

CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 07 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48531 Nr: 356-30.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABY COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA., 

EDVALDO JOSÉ GONZAGA MELO, ELIANE MARIA DOS SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para trazer planilha atualizada do débito aos autos.

Em seguida, voltem conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 07 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43968 Nr: 1369-69.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, INDEFIRO do 

pedido de RELAXAMENTO da prisão preventiva do réu EDGAR BATISTA 

DE OLIVEIRA. Em tempo, consubstanciado ao requerimento do Ministério 

Público à fl. 234-v, à secretaria para que solicite informações quanto à 

devolução da carta precatória (fl.195) com URGÊNCIA, caso já tenha sido 

devolvida, anexe aos autos e faça-se vista ao Parquet.INTIMEM-SE. 

Ciência ao Ministério Público.Às providências, com urgência. 

Marcelândia/MT, 9 de novembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71988 Nr: 689-35.2017.811.0109

 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): ANDERSON SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:22513/O

 Intime-se a parte requerida para se manifestar sobre a desistência da 

ação no prazo de 10 dias. Após, voltem conclusos.

Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71599 Nr: 463-30.2017.811.0109

 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 CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALEXANDRE RABER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias efetue o preparo da Carta Precatória, para citação e demais 

atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63514 Nr: 599-32.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da concordância manifestada pelo requerido às fls. 137-v/138, 

EXPEÇA-SE a RPV respectiva, observado os critérios legais.

Após, intime-se pessoalmente a parte autora quanto a liberação do crédito 

(alvará), bem como, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar quanto ao 

cumprimento.

Após, volte concluso.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 12 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66289 Nr: 880-51.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PAHIM VENANCIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

invalidez, no valor a ser calculado pelo INSS, desde a data da cessação 

do benefício auxílio doença, em 16/06/2015, compensando-se eventuais 
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valores pagos a título de auxílio-doença, o que faço com fulcro no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil.Confirmo a tutela antecipada 

deferida nos autos, para tanto, DETERMINO o encaminhamento ao gerente 

executivo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com endereço à 

Av. João Ponce de Arruda, n. 1976, Centro, CEP: 78.700-260, Município de 

Rondonópolis/MT, bem como à Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais – APSADJ, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º 

Andar, Município de Cuiabá - MT, de ofício determinando a implantação do 

benefício previdenciário.A ordem deverá ser acompanhada de 

documentos pessoais da parte, bem como cópia da sentença.Condeno o 

INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente 

decisão, as parcelas atrasadas, desde a cessação administrativa do 

benefício, ou seja, em 16/06/2015, compensando-se eventuais valores 

pagos a título de auxílio-doença, devendo tal valor ser corrigido 

monetariamente pelo índice de cálculo da CJF, acrescida de juros 

moratórios de 0,5% ao mês.CONDENO a autarquia ré em nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 15% apenas sobre as parcelas 

vencidas, nos termos do art. 85, § 3, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Deixo de remeter os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal para o 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista que o valor da 

condenação, nitidamente, não alcançará o patamar de 100 

salários-mínimos estipulados no art. 496, § 3º, inciso III, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Marcelândia/MT, 09 

de novembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito NomeSueli 

P a h i m  V e n a n c i o  V i e i r a R G 1 1 6 6 9 7 2 - 1  

S S P / P R C P F 7 6 6 . 7 5 4 . 6 7 1 - 1 5 B e n e f í c i o A p o s e n t a d o r i a  p o r 

InvalidezDIB16/06/2015DIP

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67521 Nr: 35-82.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GASPARETO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

o fim de CONDENAR o requerido – INSS - à concessão do benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de PEDRO GASPARETO 

FILHO, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devendo 

ser compensados os valores já pagos em decorrência da concessão da 

tutela de urgência.Sobre o valor retroativo, que compreende o período da 

data do indeferimento do benefício até a implantação determinada em 

caráter antecipatório, deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir 

do vencimento de cada parcela, bem como juros, desde a citação (Súmula 

204 do STJ), com a aplicação do percentual incidente sobre a caderneta 

de poupança sobre estes (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997). Torno, por 

consequência, definitiva a liminar concedida nos autos. Considerando a 

natureza alimentar do benefício previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), 

juntamente com a intimação da presente sentença e independentemente 

do trânsito em julgado, INTIME-SE o requerido para que proceda a 

implantação do benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497 do CPC, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da parte 

autora, limitado ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Diante do 

exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a 

autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 15% 

apenas sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, § 3, inciso I, do 

Código de Processo Civil.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso I do § 3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (mil) salários mínimos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60846 Nr: 822-53.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que informe o número da conta para depósito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, informado os dados bancários, 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores descritos 

às fls.172/173 dos autos.

Cumpridas as determinações acima, à secretaria para que INTIME 

pessoalmente a parte autora, informando-a sobre o pagamento e o 

respectivo levantamento.

Nada mais sendo requerido, certifique-se nos autos o cumprimento das 

determinações, com as cautelas e baixas de praxe, ARQUIVE-SE os 

autos.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62170 Nr: 857-76.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que informe o número da conta para depósito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, informado os dados bancários, 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores descritos 

às fls.106/107 dos autos.

Cumpridas as determinações acima, à secretaria para que INTIME 

pessoalmente a parte autora, informando-a sobre o pagamento e o 

respectivo levantamento.

Nada mais sendo requerido, certifique-se nos autos o cumprimento das 

determinações, com as cautelas e baixas de praxe, ARQUIVE-SE os 

autos.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66308 Nr: 891-80.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que informe o número da conta para depósito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, informado os dados bancários, 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores descritos 

às fls.93/94 dos autos.

Cumpridas as determinações acima, à secretaria para que INTIME 

pessoalmente a parte autora, informando-a sobre o pagamento e o 

respectivo levantamento.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 681 de 763



Nada mais sendo requerido, certifique-se nos autos o cumprimento das 

determinações, com as cautelas e baixas de praxe, ARQUIVE-SE os 

autos.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77859 Nr: 1980-36.2018.811.0109

 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: LCUDS, CU

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE o requerente para emendar a inicial, juntando nos autos 

ponderados documentos ou laudos médicos, que comprovam a 

necessidade da interdição, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento.

Marcelândia-MT, 8 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73198 Nr: 1348-44.2017.811.0109

 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 SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida pelo BV 

FINANCEIRA AS CREDITO FINANCIAMNETO E INVESTIMENTO em face de 

SANDRA MARIA DOS SANTOS FERREIRA.

A parte requerente pugna à fl. 33 pela desistência da ação e requer a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, tendo em vista o 

pagamento do débito.

É o relatório.

DECIDO.

 À fl. 33 a parte autora peticionou informando que não tem interesse no 

prosseguimento do feito e requer sua extinção, tendo em vista que o 

executado pagou o débito.

 Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação de busca 

e apreensão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII e § 5º, do Código 

de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Determino a baixa de todos os restritivos, constantes em nome do 

requerido oriundos da presente demanda se tiver. Quanto à expedição de 

ofício ao SERASA, verifico que não houve expedição pelo Juízo; desta 

forma, cabe ao próprio demandante retirar o nome do demandado dos 

cadastros de inadimplência.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 08 de novembro 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71672 Nr: 509-19.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS SOUZA DO NASCIMENTO, IVAN 

PEREIRA DOS REIS, MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, ROSANGELA VIEIRA 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B, JULIANE ANDRADE PEREIRA - OAB:, LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O, WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 Vistos, etc.

Oficie-se o estabelecimento prisional “ferrugem”, através de seu diretor, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se foram atendidas as 

solicitações dos detentos localizados no raio “verde”, cela nº 03, quanto 

ao acesso a tratamento de saúde.

Ademais, intimem-se as defesas dos réus Ivan Pereira dos Reis, 

Rosangela Vieira de Jesus e Maria da Conceição Silva, e, sendo 

necessário pessoalmente, para que no prazo legal e comum, ofereçam 

seus memoriais, sob pena de nomeação de advogado dativo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60770 Nr: 743-74.2012.811.0109

 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: FDIEDCNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, JORGE JOSE JUSTI WASZAK - OAB:16.878, SIRLENE 

ELIAS RIBEIRO - OAB:28.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

 Trata-se de ação de busca e apreensão, ajuizada por FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP PCG-BRASIL 

MULTICARTEIRA em face de JEFERSON BATISTA DOS ANJOS.

 Em manifestação à fl.83, a parte autora pugna pela desistência da ação e, 

por conseguinte, requer sua extinção, com a baixa das restrições 

concernentes a restrições do veículo objeto dos autos.

 É o breve relatório.

 DECIDO.

 Consubstanciado ao que consta nos autos, verifica-se requerimento da 

parte autora pela homologação da desistência da presente ação, tendo em 

vista seu particular desinteresse pelo prosseguimento da ação.

 Destarte, em razão do acima exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da 

presente ação, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.

 Custas pela parte autora.

 Após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60563 Nr: 521-09.2012.811.0109

 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: SONIA EDUARDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI ALVES CONTREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT
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 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Oficie-se à Prefeitura para que preste informação, no prazo de 10 dias, 

sobre os contratos de compra e venda de imóveis: um que tem como 

compromissário vendedor a Prefeitura e compromissária compradora a 

requerente Sonia Eduardo Martins e outro a Prefeitura e o compromissário 

vendedor Geobany Alves Contreira; a fim de que informe sobre a quitação 

dos contratos acima citados ou se existiu algum procedimento 

administrativo para a resolução de algum destes contratos.

Redesigno a solenidade para a data de 10/04/2019 às 17h. Saem os 

presentes intimados. Expeça-se mandado de condução coercitiva da 

testemunha Solange Benes, que foi intimada para a solenidade e não 

compareceu.

Intimem-se as demais testemunhas da parte autora e da parte requerida 

(fls. 111).

 Atente-se a Secretaria para a intimação de todas as testemunhas, 

considerando que o processo é meta 2 e a fim de evitar redesignações.

Concedo o prazo de 05 dias para a parte autora localizar endereço 

atualizado da testemunha Maria das Graças de Lima Silva. Encontrando-se 

endereço, intime-se.

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h40min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61298 Nr: 1298-91.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA PEREIRA MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 Vistos, etc.Considerando que o autuado não apresentou defesa até o 

momento, NOMEIO como defensora dativa do acusado a DRA. GABRIELLE 

BORIN NAVARRO, com endereço à Rua dos Três Poderes, nº 1.057, 

Centro, Tel. (66) 99904-4400, Marcelândia/MT.Tomando em conta a 

natureza da causa, a tabela de honorários da OAB/MT e o que dispõe a 

CNGC/TJMT, FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 URH. 

Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, à advogada 

nomeada para o múnus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os termos dos §§ 

1º e 4º do mencionado provimento, para fins de conhecimento e 

advertência ao advogado nomeado(...)Registre-se, também, que são 

obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada 

(artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 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; 2) não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. Assim, o descumprimento dessas 

obrigações importará na substituição da Defensora Dativa e na perda do 

direito à remuneração, com devolução de eventual valor recebido, 

devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares.Oportunamente, na sentença do presente feito, será 

determinada a expedição de certidão em favor da Defensora Dativa, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a presente nomeação no 

relatório a ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da 

Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido Provimento.INTIME-SE a 

advogada mencionada para se manifestar sobre o recurso em sentido 

estrito apresentado pelo Ministério Público e dar continuidade ao processo, 

atuando na defesa do interesse do réu João Maria Pereira Matias, na 

forma da lei.Após, façam-se os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário15 de outubro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76097 Nr: 1051-03.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJFDS, MDM-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos etc.

O Munícipio de Marcelândia/MT interpôs perante este Juízo os presentes 

Embargos Declaratório, aduzindo, em síntese, que não houve fixação de 

prazo para cumprimento da decisão liminar de fls. 35/36, bem como, não 

informou a partir de quando será imputada a multa diária fixada em R$ 

1.000,00 (um mil reais), e ainda quem será responsável pelo pagamento no 

caso ocorra a aplicação da multa.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Os presentes embargos devem ser acolhidos.

Compulsando os autos verifica-se que houve a ciência das partes em 

relação à decisão prolatada às fls. 35/36. Esclareço que os dois Entes 

Públicos requeridos respondem solidariamente, podendo a multa ser 

exigida de ambos (neste caso, metade de cada um) ou de apenas um dos 

requeridos. Como não tinha estipulado prazo para o cumprimento da 

decisão, fixo o prazo de 05 (cinco) dias após a ciência da presente 

decisão para que se cumpra o determinado liminarmente, sob pena de 

multa diária no valor anteriormente fixado. Valendo todos os demais 

termos da decisão inicial.

Com relação à determinação para que a Sra. Maria de Jesus Ferreira da 

Silva mantenha o zelo e cuidado necessários com a sua 

genitora/curatelada, caso seja descumprida a determinação, fixo multa no 

valor de R$ 1.000,00 pelo descumprimento. Ressaltando que o valor pode 

ser majorado caso a requerida persista no descumprimento de suas 

obrigações.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos 

contra a decisão objurgada e JULGO PROCEDENTE para sanar o erro 

material na decisão de fl. 35/36, e assim, determinar aos requeridos que 

cumpra a decisão liminar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser 

pagos por ambos os requeridos Entes Públicos, já que respondem 

solidariamente.

 INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia-MT, 30 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73136 Nr: 1310-32.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte autora requereu a produção de prova 

testemunhal, DESIGNO audiência para oitiva das testemunhas arroladas 

em exordial, para 27 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas.

 Consigno que as intimações das testemunhas deverão ser realizadas 

pela parte autora nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil, 

salvo as hipóteses exemplificadas no § 4º, do mesmo artigo, devendo 

informar/justificar tal necessidade em tempo hábil para expedição e 

intimação das mesmas

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 26 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-16.2012.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA RODRIGUES CIAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Reginaldo Alves OAB - MT0015508A-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do advogado da parte 

requerida para apresentar contrarrazões ao recurso inominado, no prazo 

de dez dias, nos termos do art. 42, § 2º, da Lei nº 9.099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-58.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO MORAES (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, que procedo a intimação dos advogados para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

novembro de 2018 às 16:10 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73696 Nr: 1595-25.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR JOSÉ SCAMPARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à (fl. 43), tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade, motivo pelo qual, ratifico o recebimento da 

denúncia.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 02/05/2019 às 13hs30min .

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação às fls.06 e as 

testemunhas requeridas pela defesa às fls. 44 para comparecerem à 

audiência designada, sob as penas da lei.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

INTIME-SE o defensor do acusado para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66856 Nr: 1127-32.2015.811.0109

 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): LEVINO LUIZ DE VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARCOS 

REMPEL - OAB:23902, JOYCE CARLA M. DE A. HEEMANN - OAB:8723, 

RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 Vistos.

RECEBO a denúncia, em seus termos, vez que presentes os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal.

Ademais, com relação ao pedido de item 05 da (fl. 38), relacionado com a 

averbação da propositura da presente ação e do recebimento da presente 

denuncia no registro respectivo do imóvel rural, com fundamento na Lei 

6.015/73 e tendo em vista que a finalidade da averbação é dar publicidade 

à demanda judicial com o intuito de proteger terceiros, visando dar 

conhecimento a terceiros e evitar prejuízos que podem ser causados em 

razão de eventual transmissão de propriedade, considerando a 

objetividade da responsabilidade ambiental, entendo que o pedido deve ser 

DEFERIDO. Assim, determino a averbação da propositura da presente 

ação no registro respectivo do imóvel rural.

Defiro os pedidos de item 03 de fl. 38. Expeça-se ofício requisitando cópia 

da decisão final proferida no bojo do procedimento administrativo 

inaugurado pelo Auto de Infração nº 9053186-E, instaurado em face de 

Levino Luiz de Vargas pelo IBAMA.

DEFIRO os pedidos formulados na cota ministerial fls. 38v, tão somente 

para designar audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 04 (quatro) anos, submetendo o acusado as 

condições expostas às (fls. 38v).

DESIGNO a data de 19/03/2019, às 17h00min para audiência de 

suspensão condicional do processo, sendo que o acusado deverá 

comparecer acompanhado de advogado, pois, caso contrário, sua defesa 

será patrocinada por advogado nomeado por este juízo.

Na oportunidade da audiência acaso se verifique preencher os requisitos 

legais será ofertado o sursis processual nos termos da cota Ministerial.

Por fim, Defiro o pedido (fls. 38/43) no tange a juntada ulterior de certidões 

de antecedentes criminais.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 58622 Nr: 1447-76.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BASTOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Código nº 58622.

Processo nº 1447-76.2015.811.0111.

Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público à Ref. 182.

Para tanto, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Sorriso/MT, 

com a finalidade de realização da oitiva da testemunha Regiane Bastos 

dos Santos Ferreira, devendo constar o endereço indicado à Ref. 182.

Intime-se a Defesa. Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Matupá/MT, 09 de novembro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 46731 Nr: 1896-20.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Martins Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44537 Nr: 599-75.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usical Industria e Comércio de Cal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaplan - Administradora de Bens Ltda, Virginia 

Ruth Alves Machado de Farias, Espólio de Audoreste Machado Faria- Rep. 

por Virginia Ruth Alves M. de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/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 

devolução da carta precatória, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 51212 Nr: 1565-04.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gobe Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 67) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40107 Nr: 1814-91.2011.811.0030

 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 -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Hipólito Dias, Daniel de Souza

 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 impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49690 Nr: 867-95.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Brito Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 62) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53374 Nr: 120-14.2016.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 50) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50256 Nr: 1116-46.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa de Freitas Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 55) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 20957 Nr: 1435-87.2010.811.0030

 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: Sebastião Xavier de Vales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 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/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50942 Nr: 1465-49.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 58) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 
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termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 56293 Nr: 1168-08.2016.811.0030

 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): Jocival Mendes dos Reis, Luzinete Gonçalves 

dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21218 Nr: 1694-82.2010.811.0030

 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: Maria Mauricia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338, Leila Maria de Almeida - OAB:9.235/MT, 

Lineide Vieira de Almeida - OAB:15488

 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/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 52680 Nr: 2126-28.2015.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Odair de Camargo, Edilson de 

Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 50) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 68109 Nr: 14-81.2018.811.0030

 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: M2 Comércio e Distribuidora de Peças LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Del Canale Vizentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordania Barcelo da Silva - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte requerente foi intimada por meio de seu patrono 

e permaneceu silente, nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta 

Comarca, impulsiono o processo para que seja a parte requerente 

intimada, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, nos termos da 

certidão confeccionada na Ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41835 Nr: 1855-24.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeides Ferreira Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41701 Nr: 1683-82.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Pereira da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 52699 Nr: 2136-72.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Vieira Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 32) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 56305 Nr: 1175-97.2016.811.0030

 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): João Rodrigues de Souza Neto, Otaviano 

Alves Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca do teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 41, reuqerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 23021 Nr: 1634-75.2011.811.0030
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 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: Jovina Inês de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar conforme 

determinado à fl. 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 66839 Nr: 2720-71.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Pereira Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP, Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte requerente foi intimada por meio de seu patrono 

e permaneceu silente, nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta 

Comarca, impulsiono o processo para que seja a parte exequente 

intimada, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, nos termos da 

certidão confeccionada na Ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21131 Nr: 1606-44.2010.811.0030

 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: Sebastiana Maria de França de Oliveira

 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 impugnar a contestação 

apresentada, bem como manifestar em cumprimento ao despacho de 

fl.236, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 69790 Nr: 750-02.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antunes Barros - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista o 

decurso do prazo requerido à Ref: 21, 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): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21936 Nr: 513-12.2011.811.0030

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maricelia Aurelina da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erati Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido à inicial, julgando 

extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar deferida, à fl. 

29.Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

atribuído à causa, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

P.R.I.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo, bem como proceda com o desapensamento 

dos autos.Junte-se cópia da presente sentença à ação principal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUESJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21611 Nr: 175-38.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clausino Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial proposta Cooperativa de 

Crédito Rural de Nova Mutum – SICREDI em face de Clausino Gomes dos 

Santos, ambos qualificados nos autos.

 A inicial foi recebida, à fl. 66, oportunidade em que foi determinada a 

citação do executado.

 À fl. 111, foi determinada a intimação do exequente para proceder com o 

andamento processual, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

art. 580 da CNGC/MT.

 Certidão de inércia, à fl. 114.

É o relatório. Decido.

 Dispõe o art. 580 da CNGC/MT que paralisada a execução de título judicial 

ou extrajudicial por mais de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou 

em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor 

será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.

No caso dos autos, verifico que a ação foi proposta em 02.02.2011, 

contudo até o momento não houve a satisfação de seu crédito. Há de se 

destacar que mesmo após a intimação para proceder com o andamento 

dos autos, o exequente se manteve inerte.

 Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos 

dos artigos 485, II, do CPC c/c art. 580 da CNGC/MT.

 Condeno o exequente ao pagamento de custas judiciárias 

remanescentes.

 P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se as disposições dos 

artigos 582 e seguintes da CNGC/MT.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21816 Nr: 388-44.2011.811.0030

 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: Empresa de Trasnmissão de Energia do Mato Grosso 

S/A - ETEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Roberto Teixeira, Cildete Ana Pereira 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Pedroso Dias de 

Almeida - OAB:6.910/MT, Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado instituindo em favor da autora servidão 

de passagem sobre a área tratada nestes autos de 13.6751 hectares, 

mediante pagamento de indenização no valor de R$ 16.776,55 (dezesseis 

mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), 

tornando definitiva a liminar deferida. Tendo em vista que o valor ofertado 

foi no montante de R$ 15.526,80 (quinze mil quinhentos e vinte e seis reais 
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e oitenta centavos) e o valor arbitrado pelo perito foi de R$ 16.776,55 

(dezesseis mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco 

centavos), fixo a diferença em R$ 1.249,75 (um mil duzentos e quarenta e 

nove reais e setenta e cinco centavos), sob o valor da diferença incidirá a 

correção monetária e juros compensatórios de 6% ao ano, conforme art. 

15-A do Decreto-Lei n. 3365/41, desde a imissão na posse.Diante do 

princípio da causalidade, e nos termos do art. 27, §1°, do Decreto-Lei n. 

3365/41, condeno a autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, arbitrados em 5% do valor da diferença entre o depositado e 

o que fora aferido pelo perito.Sendo a promovente sociedade de economia 

mista e não havendo condenação ao dobro do valor oferecido, não é 

aplicável à hipótese o disposto no artigo 28, § 1°, do Decreto-Lei n. 

3365/41.Esta sentença servirá como título hábil à transcrição no Registro 

Imobiliário.Oportunamente, cumpridas todas as exigências legais do artigo 

34 do Decreto-Lei 3.365/41, será expedida em favor do expropriado guia 

de levantamento.P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. SABRINA 

ANDRADE GALDINO RODRIGUESJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44655 Nr: 681-09.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Donato Mônaco de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, Sebastião Gilmar 

Luiz da Silva - Pref. de Nobres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730, Roberto Euripedes da Silva Junior - OAB:18.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos à inicial. Em consequência, extingo 

o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o ar. 85, §2º, do 

CPC, no entanto, em razão de estar amparada pela gratuidade da justiça, 

fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do 

CPC.Desnecessário o reexame da sentença, nos termos do art. 496 do 

CPC, ressalvada a interposição de recursos voluntários pelas 

partes.Transitada em julgado o presente, arquive-se observando as 

baixas e anotações necessárias.P.R.I.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUESJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40093 Nr: 1798-40.2011.811.0030

 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: Aguinaldo Ferreira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Ambulatório São João Batista, Sérgio 

Corrêa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Braga - 

OAB:118953/SP

 Diante do exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar os requerido realizar o procedimento cirúrgico pleiteado, sob 

pena de bloqueio do valor necessário ao custeio em clínica particular, 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento, e a pagar ao 

requerente o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos 

morais, devendo incidir sobre os valores a atualização monetária pelo 

(IPCA-E), juros monetários pelos índices da caderneta de poupança.Pelo 

princípio da causalidade, condeno a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% do 

valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do NCPC, no valor de 

50% cada.Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações legais.P.R.I.Cumpra-se expedindo o 

necessário.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 43014 Nr: 975-95.2013.811.0030

 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: Oscar Abreu Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o falecimento da parte autora, extingo o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IX, do CPC.

Publicada em audiência, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 12531 Nr: 621-17.2006.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zona Sul - Comércio de Borrachas e Correias 

Ltda, Candida Neta da Silva, Vicente Antonio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James L. Parente de Ávila - 

OAB:5367/MT, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Decido.a)- Determino que a parte exequente traga aos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, memória de cálculo atualizada;b)- Em seguida, defiro a 

expedição de carta de citação aos executados nos endereços informados 

às fls. 244/246, para efetuar o pagamento dos valores exequendos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor 

atualizado da dívida e 10% a título de honorários advocatícios, a teor do 

que dispõe o art. 523 do NCPC;b.1) Cabe frisar, se o pagamento for 

parcial, a sobredita multa e os honorários incidirão sobre o restante do 

débito, consoante dispõe o § 2º, do citado artigo. ..., expeça-se mandado 

de penhora e avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.DA 

IMPUGNAÇÃOc) Em consonância com o que dispõe o art. 525 do NCPC 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos 

próprios autos, impugnação. DISPOSIÇÕES FINAISd) ... ;e) Realizada a 

penhora e avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias;f) Destaco que os pedidos de busca de bens do(s) 

executado(s) em sistemas disponíveis ao juízo somente serão deferidos 

após a comprovação de esgotamento de todos os meios disponíveis ao 

exequente, inclusive, cartórios de bens imóveis;g) ...;h)...i) Após, intime-se 

o exequente para que proceda com o regular andamento do feito para que 

haja a satisfação de seu crédito, no prazo de 15 (quinze) dias;j) Ficam as 

partes intimadas de que deverão manter os seus endereços atualizados, 

ainda que a modificação seja temporária, presumindo-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço constante nos autos (art. 274, § único do 

CPC);k) Havendo juntada de petição...;l) Havendo inércia a qualquer 

determinação expedida pelo juízo, inclusive para o pagamento de diligência 

do oficial de justiça, intime-se, pessoalmente, o autor/exequente para que 

cumpra a referida determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40599 Nr: 386-40.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Almeida Pigosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Tendo em vista a certidão retro, recebo o recurso interposto, nos termos 

do artigo 597 do CPP, no efeito suspensivo e devolutivo.

Intime-se a defesa para apresentação das razões recursais, no prazo 

legal.
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Após intime-se o Ministério Público para apresentação de contrarrazões, 

com o aporte dessa, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 60990 Nr: 4230-56.2016.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzalina Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abílio José Pedro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higara Huiane Carinhena 

Vandoni de Moura - OAB:10488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50805 Nr: 1400-54.2015.811.0030

 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): João Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 31) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 51039 Nr: 1506-16.2015.811.0030

 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): Enir Antonia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 36, requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 51040 Nr: 1507-98.2015.811.0030

 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): Ezilda Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 29) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 51513 Nr: 1670-78.2015.811.0030

 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: Maria Dolores de Paula Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 1878-62.2015.811.0030

 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): Avelino Ferreira de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 45) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 52006 Nr: 1879-47.2015.811.0030

 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): Nair Lima de Monte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 41) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 52013 Nr: 1883-84.2015.811.0030

 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): Creuza Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 
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27/12/2018 (Ref. 28) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50461 Nr: 1248-06.2015.811.0030

 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): Espólio de Vanderlei Alvino de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 44) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 71871 Nr: 1563-29.2018.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Soares da Silva, Miguel Vieira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisãode Ref: 6, fica a audiência de 

Conciliação desingada para o dia 27 de março de 2019, às 15 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 71871 Nr: 1563-29.2018.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Soares da Silva, Miguel Vieira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 873,10 (oitocentos e 

setenta e três reais e dez centavos), a ser realizado conforme determina 

o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 56311 Nr: 1179-37.2016.811.0030

 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: Geuelson Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 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/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50183 Nr: 1086-11.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Rute Ficher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 40) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 62764 Nr: 880-26.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias Oribe & Cia Ltda - ME, Paulo Dias Oribe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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 das 

correspondências devolvidas, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 62977 Nr: 993-77.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias Oribe & Cia Ltda - ME, Paulo Dias Oribe, 

Leidejane Marques de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 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 das 

correspondências devolvidas, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50610 Nr: 1319-08.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raulino Rucker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

correspondência devolvida, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49719 Nr: 883-49.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue Alves Martins
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 45) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49847 Nr: 934-60.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Baldin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 43) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49856 Nr: 939-82.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Arcangelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 33) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49857 Nr: 940-67.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florentino Buchelt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 61) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49904 Nr: 957-06.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 41) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49907 Nr: 959-73.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geralda Esteves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 46) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49910 Nr: 961-43.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domineu Lemes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 49) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49960 Nr: 978-79.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Canuto Lemes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 49) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49967 Nr: 981-34.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 51) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49972 Nr: 988-26.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonsonval Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 54) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49981 Nr: 993-48.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 37) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 47591 Nr: 2250-45.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmindo Alves Filho, Carmindo Alves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 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 

correspondência devolvida, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 52602 Nr: 2096-90.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agustinho Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CETIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 43) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53158 Nr: 41-35.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meletino Benedito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 35) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50767 Nr: 1387-55.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alinor Pedroso de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 39) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49306 Nr: 694-71.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloy Schulz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 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/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10353 Nr: 43-75.2011.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade Nossa Senhora de 

Santana LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:, Procuradoria da União - AGU - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 INTIMAÇÃO DAS PARTES ATRAVES de seus procuradores, que o 

processo passou a tramitar de forma eletrônica, bem como para querendo 

se manifestarem, 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).

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 041/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 
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da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) DAYANE CRISTINA DO 

NASCIMENTO, matricula 36.950, portador(a) do RG nº. 25642391 e inscrito 

no CPF sob o nº. 051.913.541-50, do cargo de Assessor de Gabinete II, no 

Gabinete da Vara Única e Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do 

Norte-MT, com efeitos a partir de 12/11/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

   Nova Canaã do Norte-MT, 12 de novembro de 2018

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57342 Nr: 1510-96.2017.811.0090

 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 RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICRED NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO AUGUSTO MILAN CALVO, 

JOSÉ APARECIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista o advogado da 

parte autora para manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

ref: 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36254 Nr: 741-35.2010.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FLAUZINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do réu, nos termos do artigo 973 § 3º da 

CNGC, de que foi expedida carta precatória no presente processo para a 

Comarca de Primavera do Leste/MT, com a finalidade de inquirição da 

testemunha Carlos da Silva Martins, em audiência a ser designada pelo 

Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36254 Nr: 741-35.2010.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FLAUZINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Vistos. Não obstante os valiosos argumentos do douto causídico, não há 

como se acolher os pedidos efetuados na resposta à acusação, 

prevalecendo a manifestação ministerial.É que, para a configuração da 

legítima defesa, como causa de exclusão da ilicitude do fato, deve ser ela 

manifesta, sem qualquer margem de dúvida, como orienta o art. 397, inciso 

I, do Código de Processo Penal.E, nesse sentido, as declarações da vítima 

dão conta de que teria sido atacada quando inclusive estaria de costas 

para os ofensores (fls. 14/15). De outro lado, a testemunha Darci Jose da 

Luz percebeu o entrevero quando já estava em andamento, tendo 

presenciado os increpados proferirem golpes contra o ofendido (fl. 

39).Com isso, impossível se absolver sumariamente NOEL DA SILVA, pois 

que sua tese encontra resistência nas palavras da vítima.De outro lado, 

por ora, também não como se afirmar, peremptoriamente, em negativa por 

parte de LEANDRO FLAUZINO DA SILVA, sob a escusa de que teria 

apenas separado a contenda entre NOEL e o ofendido. O art. 397, inciso 

III, do referido Estatuto Processual Penal exige certeza a respeito da 

inocorrência do ato tido por delituoso, circunstância também ausente a 

esse respeito com base igualmente nas declarações da vítima da 

testemunha Darci Jose da Luz, que atestam que LEANDRO também teria 

desferido golpes contra aquela.Com isso, em consonância com o parecer 

do Ministério Público, verifica-se a ausência de qualquer das hipóteses 

elencadas no art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, razão pela 

qual RATIFICO o recebimento da denúncia. Designo audiência de instrução 

para o DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 18H30, com a finalidade de 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa.Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

depreque-se sua inquirição (art. 222, “caput”, do CPP). (...)Requisitem-se 

as testemunhas integrantes dos quadros policiais, caso 

existentes.Intimem-se as testemunhas, o acusado e a defesa 

(...).Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61701 Nr: 1326-09.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CÉSAR VOLPE 

NAVARRO - OAB:24823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, ante o 

teor da cópias de extratos bancários com rendimentos compatíveis ao 

benefício e cópia da CTPS, bem ainda considerando a consulta ao sistema 

CAGED, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC;b) INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por 

ora, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do art. 300, “caput”, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISRetifique-se 

no Sistema Apolo o valor da causa para R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), nos termos do art. 292, § 3º, do NCPC.Expeça-se ofício ao 

INDEA/MT para aferição da quantidade de animais cadastrados em nome 

da parte ré.Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

o DIA 02 DE JULHO DE 2019, ÀS 17H00.CITE-SE a parte ré e INTIME-SE as 

partes para que compareçam à audiência acima designada, devendo 

comparecerem acompanhadas de seus respectivos advogados (art. 334, 

§ 9º, do NCPC).Advirta-se de que o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa 

e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário 

mínimo, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 

77, § 5º, do NCPC).Advirta-se igualmente à parte requerida de que, caso 

qualquer das partes não compareça ou, comparecendo, não haja 

autocomposição, deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias contados da audiência de conciliação ou de mediação ou da última 

sessão de conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena 

de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações 

da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal.Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-55.2012.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ALBARY LEMOS VARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS RODRIGUES RIBEIRO OAB - MT4936-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEINTON APARECIDO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)
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CLEITON APARECIDO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO(A))

 

Nos termo do decisão de id. 5940633, impulsiono o presente feito no 

sentido de intimar a parte executada, pelo seu digno advogado, para, no 

prazo de 15 dias, promover o pagamento da dívida, sob pena de incidência 

da multa prevista no artigo 475-J, "caput", do CPC (STJ - Resp. 

940.274/MS), além dos honorários advocatícios, que ora FIXO no importe 

de 10% do valor da execução, na forma do artigo 20, § 4º, do CPC (STJ 

-AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0161769-5).

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 055/2018/DF.

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 os termos da Lei nº 8.709, de 18/09/2007 - D.O. de 

18/09/07, e, Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008 – D.O.15/01/08 – (Lei 

9.319 de 24 de fevereiro de 2010– D.O. de 24/02/2010), que institui o 

Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR), dos 

Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem como a 

Instrução Normativa nº 01/2013-PRES datada de 03/04/2013;

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 1124/2018-DRH, datada de 

04/09/2018 (DJE nº 10333 de 06/09/2018), que concedeu à servidora 

RAFAELA AQUINO ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, Analista Judiciária, 

matrícula 23521, movimentação interna para a Comarca de Nova Monte 

Verde para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, com 

remuneração, nos termos do artigo 21, parágrafos 2º e 3º do Provimento 

nº 26/2013/CM, tendo a mesma tomado posse e entrado em efetivo 

exercício nesta Comarca de Nova Monte Verde nesta data;

RESOLVE:

Art. 1º) LOTAR a Servidora RAFAELA AQUINO ANTUNES MACIEL 

NAZÁRIO, Analista Judiciária, matrícula 23521, portadora da Cédula de 

Identidade – RG nº 14129434-SSP/MT e do CPF nº 010.307.421-03, na 

Secretaria da Vara Única desta Comarca, com efeitos a partir desta data.

Publique-se. Registre-se.

Cumpra-se, revogando-se as disposições em contrário, e, remeta-se 

cópia via CIA ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nova Monte Verde, 12 de novembro de 2018.

Bruno César Singulani França. Juiz de Direito e Diretor do Foro. E-mail: 

nova.monteverde@tjmt.jus.br

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77333 Nr: 1093-09.2018.811.0091

 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: Maria Dulce Silva Giolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68304 Nr: 1268-08.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 

Carta Precatória para oitiva da testemunha de acusação, conforme 

determina o artigo 973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77749 Nr: 1294-98.2018.811.0091

 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: Mauriza de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69278 Nr: 104-71.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenira Valentim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41294 Nr: 1033-80.2011.811.0091

 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: Tereza Maria Garcez da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73715 Nr: 1038-92.2017.811.0091

 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: Elizabeth Lingnau, Israel Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenal Lima da Silva, Jossimar Lima da Silva, 

Paulo de Tal, Sergio Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:OAB/MT 4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Cumprindo determinação judicial, impulsiono os autos para intimação do 

advogado da parte Autora para, querendo, trazer aos autos novamente as 

páginas extraviadas, a qualquer tempo que forem localizadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65383 Nr: 1256-28.2014.811.0091

 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: Celi Caetano de Andrade Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 
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OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39650 Nr: 1382-20.2010.811.0091

 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): Alcionei Duarte, Transportadora Duarte LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida 

Guarienti - OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164, RIELY CAMILO BORDINI - OAB:SP 387986

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41410 Nr: 1148-04.2011.811.0091

 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: Miguel Salasar Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69117 Nr: 1764-37.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 

Carta Precatória para oitiva da testemunha de acusação, conforme 

determina o artigo 973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69114 Nr: 1762-67.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 

Carta Precatória para oitiva da testemunha de acusação, conforme 

determina o artigo 973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75429 Nr: 2010-62.2017.811.0091

 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: Ivone Florencio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho - OAB:16.239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77751 Nr: 1296-68.2018.811.0091

 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: Maria Cleuza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77294 Nr: 1063-71.2018.811.0091

 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: Maria de Lourdes Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73752 Nr: 1060-53.2017.811.0091

 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: Rosa Nogueira Lepka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67871 Nr: 995-29.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orezia Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77014 Nr: 928-59.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Cristina Correia, Mariluci Gomes da 

Silva, Lucas Marculino de Arruda Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420, Maila Aleide Boing Pereira - OAB:OAB/MT 25392-O

 Ante o exposto, e considerando as justificativas e documentos 

apresentados pela defesa, DEFIRO a REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor da acusada MARILUCI GOMES DA 

SILVA, com fundamento no artigo 316 do CPP, e fixo as seguintes 

condições:a) Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas 

atividades e atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do 
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CPP; b) Proibição de acesso e frequência a bares, prostíbulos, locais em 

que há consumo de drogas ilícitas, e festas em locais públicos, onde haja 

venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do 

CPP;c) Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias, 

sem a prévia autorização do Juízo;d) Comparecimento obrigatório a todos 

os atos processuais;e) Recolhimento em habitação no período noturno, 

das 21h00 da noite até as 06h00 da manhã do dia subsequente, e nos 

dias de folga, incluindo sábados, domingos e feriados.Fica a ré advertida 

que, em caso de descumprimento das condições impostas, poderá ter a 

sua prisão preventiva decretada novamente.Intime-se a ré para, querendo, 

comparecer à audiência designada.Serve a cópia da presente decisão 

como Alvará de Soltura/Mandado/Carta Precatória.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 09 de novembro de 2018.Bruno César Singulani FrançaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74495 Nr: 1486-65.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Bastos da Silva, Willian Barbosa 

Pinto, Gilmar Vieira da Silva, Iran Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Cumprindo determinação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, impulsiono os autos para intimação da defesa (Dr. Luiz Fernando 

Cassilhas Volpe) para que apresente razões recursais em favor do 

apelante Willian Barbosa Pinto, no prazo de 08 (oito) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60546 Nr: 379-59.2012.811.0091

 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: JJ, Tereza Lepechacki Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41281 Nr: 1020-81.2011.811.0091

 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: Maria Aparecida Trindade Salles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39450 Nr: 1181-28.2010.811.0091

 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: LCAC, RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69731 Nr: 382-72.2016.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra de Oliveira Cavalheiro Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dirceu Francisco Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Manica - 

OAB:OAB/MT 3.560, NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Assim, não havendo composição ou não sendo o caso de julgamento 

antecipado, caso seja necessário, será analisado o pedido de tais provas, 

as quais serão colhidas durante a instrução. Assim, face ao que se tem 

nos autos, intime-se as partes para, no prazo comum, também de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas. Ou, se for o caso, digam as 

partes sobre eventual julgamento antecipado da lide. DOU O FEITO POR 

SANEADO. Oportunamente, considerando as notícias do autor de que o 

requerido tem reiterado condutas que violam a um só tempo a decisão 

deste juízo e o direito do autor, DETERMINO que o requerido se abstenha 

de praticar atos que possam interferir prejudicialmente nas negociações 

do autor relativas a área de terras em litígio, limitar ou afetar a posse, já 

reintegrada liminarmente ao autor, tudo até ulterior julgamento da presente 

ação de reintegração de posse. Ademais, DETERMINO que o requerido 

reverta a modificação da titularidade da conta de energia elétrica do imóvel 

em litígio, no prazo de 20 (vinte) dias.Fixo multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso 

o requerido desobedeça os termos da presente decisão ou deixe de 

adotar as providências necessárias para efetivação da presente ordem 

judicial, podendo ser o valor reajustado de ofício, com fundamento no art. 

300 e art. 497, ambos do CPC, e sem prejuízo das sanções cabíveis pelo 

descumprimento, tudo nos termos da fundamentação (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74171 Nr: 1281-36.2017.811.0091

 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): Daniel Teodoro Candido ME, Daniel Teodoro 

Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 74171 – Autos n. 1281-36.2017.811.0091

Vistos etc.

A parte autora, às fls. 59/64, juntou aos autos cópia de acordo entabulado 

com o requerido, no entanto, peticionou requerendo a desconsideração da 

minuta em razão de erro material (fls. 65).

 Inobstante a petição do autor, o requerido veio aos autos pugnando pela 

homologação do acordo de fls. 59/64.

Dessa forma, digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a 

eventual existência de acordo a ser submetido à apreciação deste juízo. 

No silêncio, o feito seguirá seu curso regular de acordo com a fase em 

que se encontra, tendo em vista que o autor requereu a desconsideração 

da minuta trazida aos autos.

Após, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33571 Nr: 44-26.2011.811.0107

 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: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA JÚNIOR, 

Claudio Bianchini, José Carlos Bianchini, Jaudenes Vanzella, SANDRA 

MARIA LOCATELLI DE OLIVEIRA BIANCHINI, Henrique da Costa Neto, 

REGINA MARIA VICENTINI BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE 

DO RIO FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte Requerida 

para que efetue o pagamento da diligência do senhor oficial de justiça para 

a intimação da testemunha arrolada para ser ouvida na Comarca de 

Jaciara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28495 Nr: 270-41.2005.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA NOVA CAPEM LTDA - ME, Erni 

Sackmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, a 

partir da data de seu requerimento (02/10/2018).

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 10 do 

CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50593 Nr: 864-11.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES R. DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de renuncia na fl. 57, nomeio o i. Advogado 

RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR (OAB/MT n. 22228/A), para 

patrocinar os interesses da parte executada, devendo a Secretaria de 

Juízo providenciar as comunicações necessárias e intimar o causídico 

nomeado para manifestar aceitação do encargo.

Cumpra-se, servindo a cópia da presente decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50005 Nr: 196-40.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DIONE PEREIRA DA SILVA - ME, 

MARCOS DIONE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de renuncia na fl. 61, nomeio o i. Advogado 

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (OAB/MT n. 18.245), para patrocinar os 

interesses da parte executada, devendo a Secretaria do Juízo 

providenciar as comunicações necessárias e intimar o causídico nomeado 

para manifestar aceitação do encargo.

Cumpra-se, servindo a cópia da presente decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 103-43.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA CARVALHO DA 

GRAÇA - OAB:24004/O

 VISTOS.

Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto ao postulado pela 

parte executada as fls. (45/47), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31491 Nr: 133-54.2008.811.0107

 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: AGRO CHAPADA COMERCIAL AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mezaque Vicente de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811-B

 Vistos.

1 - Retifiquem-se o registro e autuação, fazendo-se constar como 

cumprimento de sentença.

 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o 

executado, por intermédio de seu patrono, via DJE, para que efetuem o 

pagamento do débito indicado à ref. 230/231, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3 - Ficam os executados desde já advertidos 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 CPC.

4- Decorrido o prazo estabelecido nos itens 2 e 3, intime-se a parte 

exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51237 Nr: 585-88.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JOSE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Gloria da Silva Martins - 

OAB:OAB/MT 10.100, ERIC GARMES DE OLIVEIRA - OAB:173267-A/SP, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 8.530-A, Patricia Terezinha 

Ferreira Correa - OAB:OAB/MS 10.469, Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, 

com fundamento nos artigos 290 e 485, incisos IV e X, do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e despesas processuais a cargo da parte 

autora. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que a parte 

requerida não foi citada para os atos e termos da presente 

ação.Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, 
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com as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69058 Nr: 232-56.2010.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos A de Lima Armazen, Carlos Antonio de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela Fazenda Pública Estadual 

em face de Carlos A de Lima Armazem e Carlos Antônio de Lima.

Às folhas 92, o exequente pugnou pela sentença de extinção da 

execução, narrando que o executado cumpriu a obrigação e nada mais 

devia ao exequente.

O juízo proferiu sentença de extinção da execução (fl.94).

Posteriormente, o exequente roga pela intimação do executado para 

pagamento dos honorários advocatícios (fl. 108).

É o relatório.

O pedido formulado pelo exequente não prospera, visto que na CDA de 

folha 09 já consta valores referentes ao FUNJUS, porque o próprio narrou 

à folha 92 que o executado nada devia à Fazenda Pública Estadual e 

porquanto na sentença de folha 94 não houve condenação em honorários.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de folha 108 e, por conseguinte, determino 

o arquivamento do processo com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79159 Nr: 384-26.2018.811.0106

 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): Euripedes de Paulo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o endereço constante no AR de fls. 15-v foi insuficiente 

para notificação do requerido, DETERMINO, nos termos dos artigos 320 e 

321 do NCPC, que a parte autora, no prazo de 15 dias emende a inicial 

para:

 a) apresentar a comprovação da constituição em mora do requerido.

O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento do 

pedido, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Após o decurso do prazo para emenda, conclusos para deliberação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-91.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DAMASSENA MARCAL MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Vistos, etc. Em análise do feito verifico que, apesar de deferido o pedido 

de penhora online realizado pela parte requerente, até o momento não 

houve intimação do requerido para se efetuar o pagamento do valor 

remanescente detalhado nos cálculos de ID 10482188. Desta feita, revogo 

o despacho de ID 10834535. Intime-se o executado para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito; nos termos do art. 523, §1°, do CPC. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010577-32.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ZELMA PEREIRA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM CARTA 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA PROCESSO n. 

8010577-32.2016.8.11.0106 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: ZELMA PEREIRA DOS REIS Endereço: Avenida OSCAR ZAIDEN DE 

MENEZES, 1370, CENTRO, NOVO SÃO JOAQUIM - MT - CEP: 78625-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida HIGIENOPOLIS, 

1365, CENTRO, LONDRINA - PR - CEP: 86010-010 Senhor(a): ZELMA 

PEREIRA DOS REIS FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para que fique ciente da liberação de valores em seu favor, 

mediante a expedição de alvará entregue ao Advogado constituído nos 

autos. Novo São Joaquim, 12 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 
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Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010418-89.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA (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, 12 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010734-05.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LEITE DE OLIVEIRA (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, 12 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010550-49.2016.8.11.0106

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, 12 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000163-26.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte autora da 

audiência de conciliação designada conforme os dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 

08:15 , a ser realizada na sede deste juízo. Novo São Joaquim, 12 de 

novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-30.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SOUTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO(A))

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010064-30.2017.8.11.0106. REQUERENTE: WALTER SOUTO DA CRUZ 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. I. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem se têm interesse na produção de demais 

provas em audiência de instrução, na forma do art. 33 da Lei n° 9.099/95 

c/c art. 27 da Lei n° 12.153/09. II. Após, voltem-me os autos conclusos. II. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Nono São Joaquim, 09 de novembro de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82004 Nr: 2142-73.2018.811.0095

 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: Bruno Leonardo da Silva Martins, Wendi Ribeiro Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Luiz Breda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA 

- OAB:13169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Nos termos do provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para manifestação do autor da ação acerca da juntada de contestação de 

09/11/2018, à ref. 24, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83031 Nr: 2699-60.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAP, LGPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] .Designo audiência conciliatória no dia 04 de dezembro de 2018, às 

17h00min, a ser realizada na sala de conciliação, no Fórum desta 

comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 
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sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC).Nesse passo, cite-se o requerido pessoalmente e 

intime-se a requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente.Os mandados direcionados a parte requerida deverão 

conter apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ 

acompanhar cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). 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.Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória 

deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova 

intimação.Haja vista que o Novo Código de Processo Civil revogou tão 

somente os arts. 16 a 18 da Lei 5.478/68, que tratavam da execução de 

alimentos, por certo que o art. 4º da Lei de Alimentos permanece em 

vigor.Assim, por imposição legal e por haver expressa menção da 

necessidade do menor no recebimento dos alimentos e sendo certo que é 

DESCONHECIDA A RENDA MENSAL do requerido, FIXO os alimentos 

provisórios no importe 30% (trinta por cento) do salário mínimo, ou seja R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), desde a 

citação.CIÊNCIA ao Ministério Público. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 70095 Nr: 916-04.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Timoteo Marinho, JANAINA RIBEIRO DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Nos termos do provimento nº 52/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono do(a,s) denunciado(a,s), para 

apresentar(em) as alegações finais, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 76399 Nr: 2367-30.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BENEDITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:26889B

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono do(a,s) denunciado(a,s), para 

apresentar(em) as alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 79139 Nr: 607-12.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Cândido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Nos termos do provimento nº 52/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono do(a,s) denunciado(a,s), para 

apresentar(em) as alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83053 Nr: 2713-44.2018.811.0095

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO PEREIRA NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Cirilio Stopacol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o que dispõe o artigo 702 do CPC, isto é, que os embargos 

monitórios serão opostos nos proprios autos da ação monitória, bem como 

o que preceitua o parágrafo segundo do referido artigo: "Quando o réu 

alegar que o o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida", lenvando em 

consideração que o embargado sequer apontou o valor que entende 

devido, bem como opôs os embargos monitórios em autos apartados, 

mister a rejeição liminar dos presentes embargos.

Ante o exposto, JULGO EXINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, I, do CPC.

 Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83025 Nr: 2696-08.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA, NGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELA NELI GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Inicialmente, DETERMINO a atualização do endereço da requerida 

Isabela Neli Gomes Vieira junto ao Sistema Apolo, devendo constar: ASS 

Itamarati, Ferrovia 758 Campo Largo, Centro, Ponta Porã/MS, CEP 

79901970, conforme pesquisa BacenJud anexa.Designo audiência 

conciliatória no dia 29 de Janeiro de 2019, às 13h00min, a ser realizada na 

sala de conciliação, no Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos 

os esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se 

em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual” (art. 696, NCPC).Nesse passo, cite-se o requerido 

pessoalmente e intime-se a requerente a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente.Os mandados direcionados a parte requerida deverão 

conter apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ 

acompanhar cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). 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.Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória 

deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova 

intimação.Haja vista que o Novo Código de Processo Civil revogou tão 

somente os arts. 16 a 18 da Lei 5.478/68, que tratavam da execução de 

alimentos, por certo que o art. 4º da Lei de Alimentos permanece em 

vigor.Assim, por imposição legal e por haver expressa menção da 

necessidade do menor no recebimento dos alimentos e sendo certo que é 

DESCONHECIDA A RENDA MENSAL do requerido, FIXO os alimentos 

provisórios no importe 30% (trinta por cento) do salário mínimo, ou seja R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), desde a 

citação.CIÊNCIA ao Ministério Público. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78588 Nr: 306-65.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, devidamente 

identificado e representado, requer, por intermédio desta ação a Busca e 

Apreensão de um veículo marca TOYOTA, modelo HILUX CD4X4 SR, ano 

de fabricação 2015/2015, chassi 8AJFY22G9F8023505, placa QBX5240, 

cor BRANCA e renavam nº 1072948718, com fulcro no Decreto Lei nº 

911, de 1º.10.69, em face de ODAIR MARTINS DA SILVA, também 

qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 08/65.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 69.

Entre um ato e outro, a requerente atravessou petição informando que as 

partes transigiram extrajudicialmente, sendo que o requerido pagou o valor 

referente ao grupo e cota nº 8290/190 de R$ 13.671,58 (Treze mil, 

seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos) para as 

parcelas de 10/11/2017 a 10/05/2018 e referente ao grupo e cota nº 

8301/047 no valor de R$ 12.255,90 (doze mil, duzentos e cinquenta e 

cinco reais e noventa centavos) para as parcelas de 10/11/2017 a 

10/05/2018, pugnando pela extinção do feito, fl. 107.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, viável a extinção do feito 

pela desistência da parte autora, nos termos do artigo 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 DETERMINO a baixa de eventual restrição em bens do executado, bem 

como qualquer bloqueio judicial via RenaJud decorrente do presente feito.

Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82478 Nr: 2379-10.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, a fim de oportunizar que a parte autora comprove nos 

autos a postulação da pretensão deduzida nesta demanda na via 

administrativa, devendo comunicar ao Juízo em caso de concessão ou 

não do benefício ou eventual omissão injustificada na apreciação do 

pedido administrativo pela autarquia ré.Intimem-se.Decorrido o prazo da 

suspensão do feito, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65944 Nr: 415-84.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Domeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão formulado pela exequente em fl. 97, até a 

data de 27 de dezembro de 2018, com fulcro nos artigos 4º e 10 da Lei 

13.340/16.

REMENTAM-SE os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico forense mensal, sem baixa na distribuição.

Findo o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se a exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, sob pena de extinção.

Ademais, proceda a escrivania as alterações necessárias no sistema 

apolo quanto ao nome do(a) patrono(a) da parte autora, para que as 

publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em 

nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT 16691-A.

Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72602 Nr: 66-13.2017.811.0095

 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: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE APARECIDO RODRIGUES, Cpf: 

51460874153, Rg: 800468, Filiação: Rosentina de Jesus Rodrigues e 

Antonio Rodrigues, data de nascimento: 17/08/1970, brasileiro(a), natural 

de Bom Sucesso-PR, convivente, motorista, Telefone (66)98423-6829. 

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, pelos motivos acima elencados, e com base 

no parecer do Ministério Público, considerando procedente as suas 

razões invocadas, determino o arquivamento do presente procedimento 

criminal em que consta como autor do fato Jose Aparecido Rodrigues, 

devidamente qualificado, pelos fatos constantes nestes autos, ante a falta 

de justa causa.Feitas as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intime-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, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 09 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37738 Nr: 502-84.2008.811.0095

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.P. Dutra & Cia Ltda-ME, Juarez Panho Dutra, 

Amauri Ferreira Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:MT 4342-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J.P. DUTRA & CIA LTDA-ME, CNPJ: 

07038541000158, Inscrição Estadual: 132827840, atualmente em local 

incerto e não sabido JUAREZ PANHO DUTRA, Cpf: 58133208149, Filiação: 

Emilia Rosinha Dutra, data de nascimento: 10/09/1974, brasileiro(a), 

casado(a), madeireiro e atualmente em local incerto e não sabido AMAURI 

FERREIRA DUTRA, Cpf: 02754465901, Rg: 12550892, Filiação: Emília 

Rosinha Dutra e Nicanor Ferreira Dutra, data de nascimento: 04/04/1979, 

brasileiro(a), natural de Nova Prata do Iguaçu-PR, casado(a), empresário, 

Telefone 66 8423-6860. 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, com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado 

com o artigo 109, inciso V e combinados com o artigo 114, inciso II, todos 

do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao(s) 
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acusado(s), no que tange ao delito constante nesses autos, em razão da 

prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO.Sem custas.Publique-se. Intime-se, sendo o acusado por 

edital, visto que a CNGC dispensa a intimação pessoal do acusado nos 

casos em que há sentença extintiva da punibilidade e que nesta comarca 

de Paranaíta não há defensor público.Cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 09 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77073 Nr: 2727-62.2017.811.0095

 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: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON PINHEIRO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOELSON PINHEIRO DE FREITAS, Cpf: 

05649141185, Rg: 23497432, Filiação: Maria Aparecida da Costa Pinheiro 

de Freitas e Joel de Freitas, data de nascimento: 26/11/1994, natural de 

Paranaita-MT, solteiro(a), Telefone (66)8431-2165. 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, DEFIRO o pleito ministerial e, em consequência, 

julgo extinto o presente feito eDETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente 

Inquérito Policial, em razão da atipicidade da conduta.Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público.Cumpridas as formalidades legais, arquivem-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, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 09 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60259 Nr: 168-11.2012.811.0095

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Corte de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADILSON CORTE DE SOUZA, Cpf: 

92845452853, brasileiro(a), casado(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, com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado 

com o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor do fato, relativa aos fatos constantes nesses 

autos, em razão da prescrição da pretensão punitiva.P.R.I. 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, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 09 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62612 Nr: 1180-26.2013.811.0095

 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): VANDERLEI PEREIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERLEI PEREIRA DA LUZ, Cpf: 

010.852.481-78, Rg: 2619635-2, Filiação: Leonida Pacheco da Luz e Jose 

Pereira da Luz, data de nascimento: 11/03/1976, brasileiro(a), solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado 

com o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor do fato, relativa aos fatos constantes nesses 

autos, em razão da prescrição da pretensão punitiva.Considerando que a 

sentença que declara a extinção da punibilidade dispensa a intimação 

pessoal do suspeito, consoante determina a CNGC, e considerando que a 

comarca de Paranaíta não conta com Defensoria Pública, intime-se o 

suspeito por edital.P.R.I. 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, Erevelto Fernando 

Eberhardt Brachtvogel, digitei.

Paranaíta, 15 de maio de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14730 Nr: 1035-68.2008.811.0022

 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: Antonio Francisco Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionisio Morigi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Inêz Mecenas do Carmo 

- OAB:MT/5.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) do requerente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, carreie a certidão de inteiro teor do Registro Imóbiliário do 

imóvel usucapido, bem como memorial descritivo e croqui do terreno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44042 Nr: 150-44.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NCdSR, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 III) - DISPOSITIVO.ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

IMROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para ABSOLVER o 

acusado Fernando Henrique da Silva Soares, já qualificado nos autos, das 

i56mputações descritas na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal.Publique-se. Registre-se . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 41640 Nr: 1387-84.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Freitas Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito.Sem condenação as custas 

processuais e honorários advocatícios, com fulcro no artigo 18 da Lei n. 

7.347/85.Após, adotadas as providências necessárias, arquive-se, com 

as cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41662 Nr: 1409-45.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Freitas Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito.Sem condenação as custas 

processuais e honorários advocatícios, com fulcro no artigo 18 da Lei n. 

7.347/85.Após, adotadas as providências necessárias, arquive-se, com 

as cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16468 Nr: 1140-11.2009.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Max Lobato Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, para, nos termos do 

artigo 414 do Código de Processo Penal, para IMPRONUNCIAR o réu Denis 

Max Lobato Cunha da imputação de ter infringido o artigo 121, §2º, c/c 

artigo 14, inciso II (tentado), ambos do Código Penal.Ciência ao Ministério 

Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44830 Nr: 748-95.2014.811.0022

 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: Marcia Regina da Costa Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meire Adriana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO FIORAVANTE - 

OAB:274621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito.Em consequência, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da causa 

atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43242 Nr: 1471-51.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José de Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Marques 

Martins de Oliveira - OAB:MT 20.326

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Odair José de Souza Oliveira, em face da 

ocorrência da prescrição virtual, com fundamento no art. 107, IV, c/c com 

os artigos 109, VI, e 110, todos do Código Penal.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. João 

Faustino Neto, arbitro os honorários advocatícios em 04 (quatro) URH, 

conforme a tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Ciência ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41445 Nr: 1192-02.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiane Alves de Jesus, Izaias Ronaldo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Luamar Nascimento Canuto - OAB:MT/16.660

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

o fim de CONDENAR os acusados LEIDIANE ALVES DE JESUS E IZAIAS 

RONALDO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso 

nas sanções previstas no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código 

Penal.Passo a dosar a pena da ré Leidiane Alves de Jesus.a) - 

Circunstâncias judiciaisO delito de furto qualificado nos termo do artigo 

155, §4º, inciso IV, do Código Penal, possui pena de reclusão de 02 (dois) 

a 08 (oito) anos, e multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16564 Nr: 1237-11.2009.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Garcia do Amaral Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:MT/15.616

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado José Garcia do Amaral Neto, em face da 

ocorrência da prescrição virtual, com fundamento no art. 107, IV, c/c com 

os artigos 109, V, e 110, todos do Código Penal.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40482 Nr: 234-16.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Guimaraes Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, com fulcro nos 

artigos 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido 
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da denúncia, para PRONUNCIAR o acusado MARCELO GUIMARÃES 

TAVARES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, §2º, inciso I 

(motivo torpe) e IV (dissimulação) do Código Penal, para ser submetido a 

julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta comarca.Ciência ao 

Ministério Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

comunicações de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40771 Nr: 521-76.2012.811.0022

 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: Rogério Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Kabroski Serafim - 

OAB:14.386/MT, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DEMANDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a requerida ao pagamento da diferença salarial (a maior) 

existente entre o cargo público exercido de fato pelo requerente (Agente 

Administrativo) em desvio de função e o qual fora empossado (Auxiliar 

Administrativo), referentemente ao período de 02/05/2007 até a data em 

que o autor exerceu as atribuições do cargo de Agente Administrativo em 

desvio de função, devendo ser apurado o valor desta condenação em 

ulterior liquidação de sentença, atualizado na forma da Lei, desde a data 

em que cada verba deveria ser paga, e, adicionado de juros mora de 6% 

ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a data do 

efetivo pagamento.DECLARO PRESCRITOS, com fulcro no art. 487, inciso 

II, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a 

propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 02/05/2007 

(Súmula 85 do STJ).Deixo de condenar o requerido ao pagamento das 

custas, uma vez que é isento.CONDENO o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios em percentual a serem fixados quando da 

liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II Código de 

Processo Civil.Nos termos do artigo 496, caput, inciso I, do CPC, proceda à 

remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42687 Nr: 938-92.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reneu Nelson Hein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Guiomar Munchen - 

OAB:55.675-PR

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Reneu Nelson Hein, em face da ocorrência da 

prescrição virtual, com fundamento no art. 107, IV, c/c com os artigos 109, 

VI, e 110, todos do Código Penal.Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência 

ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43843 Nr: 18-84.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Paula Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão formulado na denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu 

REGINALDO DE PAULA OLIVEIRA, já qualificado nos autos, da imputação 

descrita da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. 

Gilberto Machado Custódio, arbitro os honorários advocatícios em 05 

(cinco) URH, conforme a Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43327 Nr: 1546-90.2013.811.0022

 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: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Luiz Marcos Rodrigues 

ME, Luiz Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, José Pereira da Silva Neto - OAB:3273

 Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido 

Nelson Dias de Moraes, excluindo-o do polo passivo da demanda, bem 

como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, condenando os requeridos Luiz 

Marcos Rodrigues-ME (CNPJ - 04.890.870/0001-34) e Luiz Marcos 

Rodrigues a ressarcirem o requerente Município de Pedra Preta-MT, no 

valor de 16.184,24 (dezesseis mil cento e oitenta e quatro reais e vinte e 

quatro centavos), corrigidos monetariamente, bem como na verba 

honorária que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da causa 

atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Em 

consequência da ilegitimidade passiva do requerido Nelson Dias de 

Moraes, condeno o requerente Município de Pedra Preta-MT ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor 

da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40942 Nr: 691-48.2012.811.0022

 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: Pedro Geraldo Massuia, Tainara Giachetto Massuia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Rondonópolis - Cooperativa de 

Trabalho Médico, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Sales Brandi 

Mourão - OAB:MT/13.584-A, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719/MT, 

Paulo Sérgio Cirilo - OAB:5448 B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, condenando as requeridas 

Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico e Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – 

SICREDI SUL MT, solidariamente, a ressarcirem os autores Pedro Geraldo 

Massuia e Tainara Giachetto Massuia, no valor de R$ 1.431,00 (um mil 

quatrocentos e trinta e um reais), corrigidos monetariamente, acerca do 

dano material, bem como ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) a título de danos morais, e verba honorária que fixo em 10% (dez 

por cento) sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil.Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 704 de 763



 Cod. Proc.: 43255 Nr: 1484-50.2013.811.0022

 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: Meire Adriana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Joaquim Costa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Batista Junior - 

OAB:13046/MT, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Kairalla Bianchi - 

OAB:256.340

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) do(a) autor(a), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito da contestação do requerido e 

demais petições de fls. 68/83, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60459 Nr: 564-37.2017.811.0022

 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: JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdOCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DR. Bruno de Castro 

Silveira - OAB:16257, para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43113 Nr: 1347-68.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Freitas Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 .Desta forma, por haver indícios da prática dos atos de improbidade 

administrativa, consoante documentação acostada aos autos, RECEBO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 17, § 8º da Lei nº 8.429/92. Cite-se 

o requerido para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências legais (artigo 17, § 9° da Lei n° 8.429/92).Proceda-se a 

enumeração dos volumes do processo de forma bem destacada, 

conforme dispõe o artigo 337 da CNGC.Após, com a contestação 

acostada aos autos ou transcorrido o prazo do demandado, abre-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação.Em seguida, venham-me 

os autos conclusos.Cumpra-se COM URGÊNCIA por se tratar de processo 

de Meta 02-CNJ, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2971 Nr: 439-65.2000.811.0022

 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: Sérgio Francisco Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daici Aparecida Estevão da Silva, Alceu 

Francisco Estevão, Pedro Francisco Estevão, Maria Aparecida Estevão, 

Isabel Aparecida Estevão - Falecida, Clarice Aparecida Estevão, Marlene 

Aparecida Estevão, Dirceu Francisco Estevão, João Francisco Estevão, 

Conceição Aparecida Estevão, Divanio Francisco Estevão, Josiane 

Estevão da Silva, Dione Estevão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Pergo Chilante - 

OAB:12995/MT, Vanderlei Chilante - OAB:3533-A

 Vistos em correição,

Considerando os documentos pessoais acostados às fls. 360/387, e a fim 

de evitar futuras arguições de nulidade, CHAMO FEITO À ORDEM para 

determinar:

1 – Renove-se a CITAÇÃO dos CÔNJUGES dos requeridos Alceu, Pedro, 

Marlene, Dirceu e Conceição, identificando-os nominalmente como 

destinatários, através de carta com aviso de recebimento – AR.

2 - Deixo de adotar a providência acima em relação ao cônjuge do réu 

João Francisco Estevão, haja vista a citação pessoal da mesma, 

consoante se afere das fls. 388/390.

3 - Determino à Sra. Gestora Judiciária que certifique eventual 

apresentação de contestação ou decurso de prazo em relação ao cônjuge 

do requerido João Francisco.

4 – Certifique ainda acerca da CITAÇÃO dos herdeiros da falecida Isabel 

Aparecida Estevão.

5 - Adotadas as providências acima, intime-se o autor a requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

6 - No mais, havendo necessidade de deliberação, façam-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18545 Nr: 1513-08.2010.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdPP, ADB, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Publicação da parte final da sentença... " decretar a interdição do 

interditado Alekssandro Diomidio Bertilha, declarando-o incapaz de 

exercer pessoalmente os atos de sua vida civil, na forma do artigo 754, do 

Código de Processo Civil, nomeando como curador definitivo a sua avó 

Helena Pereira da Silva; condeno os requeridos, Estado de Mato Grosso e 

ao Município de Pedra Preta/MT, dotem todas as providências necessárias 

à realização do tratamento psiquiátrico e internação do paciente 

Alekssandro Diomidio Bertilha, com disponibilização de equipe médica 

especializada e fornecimento de todo o material necessário, na quantidade 

e nos termos da prescrição médica. Em obediência ao disposto no artigo 

755, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas, publique-se a 

presente e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, se 

está já estiver em funcionamento, onde permanecerá por 06 (seis) meses, 

na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Ressalte-se que 

deverá ser observado o que determina o oficio circular 482/05-CGJ/DJA 

(ID 102643)..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15478 Nr: 160-64.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Leme dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal de 05 (cinco) dias, 

apresentar conta bancária para levantamento de valores em favor da 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato 

Grosso - SICREDI SUL, nos termos da decisão de fls. 143.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43130 Nr: 1364-07.2013.811.0022

 AÇÃO: Habilitação->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 Amélia do Carmo Amorim, Luciano do Carmo 

Amorim, Regina Aparecida do Carmo Amorim, Espólio de Luiz de Souza 

Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA Dr Rafael Sganzerla 

Durand para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, forte no art. 511, CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43130 Nr: 1364-07.2013.811.0022

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia do Carmo Amorim, Luciano do Carmo 

Amorim, Regina Aparecida do Carmo Amorim, Espólio de Luiz de Souza 

Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Vistos em correição,

Intime-se o Requerido, na pessoa de seu advogado, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, forte no art. 511, 

CPC.

Após, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 158141 Nr: 3435-85.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Ferreira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Evangelista de Jesus 

- OAB:17513/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de 

VALDECIR FERREIRA PINTO, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, 

II, IV e VI c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com implicações das Leis nº 

11.340/2006 e 8.072/1990, e nas sanções do art. 129, §9º do Código 

Penal, com aplicação da Lei nº 11.343/2006.

 A denúncia foi devidamente recebida no dia 17/07/2018 (ref. 03), 

oportunidade em que foi apreciado o pedido de instauração de incidente 

de insanidade mental do acusado, deferido nos termos do art. 149 do CPP.

 A citação do réu para apresentação de resposta à acusação (ref. 14), a 

qual foi realizada no dia 16/08/2018 (ref. 19).

À ref. 22, foi determinado o sobrestamento do feito, permanecendo 

suspenso até a conclusão do laudo do exame médico legal nos autos do 

Incidente de Insanidade Mental (ID 161834).

Sobreveio aos autos, petição da defesa do acusado reiterando os termos 

do pedido de revogação de prisão preventiva apresentado à ref. 05; 

requerendo a intimação do advogado subscritor do pedido de Habeas 

Corpus para juntar procuração nos autos, e para que explique as razões 

de ter atuado em processo patrocinado pela Defensoria Pública.

Dada vista dos autos ao Ministério Público, este pugnou pela manutenção 

da segregação cautelar, haja vista não ocorrer alteração fática e/ou 

processual apta a afastar a medida cautelar imposta, sobretudo para 

garantir a eficácia a instrução processual e a garantia da aplicação da lei 

penal.

Insta deixar consignado que o pedido de revogação da prisão preventiva, 

acostado à ref. 05, foi devidamente apreciado em 17/07/2018 à ref. 26 nos 

autos de ID 157721, uma vez que o petitório foi transladado daqueles 

autos ao presente.

Porém, considerando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, também 

conhecido como cláusula do acesso à justiça, esculpido no art. 5º, XXXV 

da Constituição Federal, passo à análise do petitório de ref. 22.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Compulsando os autos verifico que o réu teve a sua prisão convolada em 

preventiva na data 03/07/2018, eis que o denunciado foi preso em 

flagrante após ter tentado contra a vida de seu cônjuge, mediante 

emprego de arma branca, não se consumando o fato por intervenção do 

filho do casal, que no momento da ação, protegeu sua genitora do golpe 

preferido pelo acusado, conforme constam nos Termos de Declarações nº 

654/2018 e 655/2018.

Sobre a prisão preventiva, redação dos artigos 312 e 313 do CPP dispõem 

que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria.

 Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em 

caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força 

de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação 

da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada 

em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

 III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando 

houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não 

fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser 

colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra 

hipótese recomendar a manutenção da medida.

 Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos 

requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela 

prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum 

libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da 

ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da 

aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das 

hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso 

mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai a 

comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, 

precipuamente diante do depoimento da vítima e de seu filho perante a 

Autoridade Policial.

Ademais, depreende-se dos relatos da presente Ação Penal que pairam 

veementes indícios de que o acusado tentou ceifar a vida de sua esposa, 

após acreditar que estaria sendo traído.

 Portanto, diante dessas circunstâncias depreende-se a gravidade 

concreta da conduta do autuado e, por conseguinte, exsurge a 

necessidade de garantir a ordem pública.

Envereda-se por esse talho, o colendo Superior Tribunal de Justiça, 

verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. 

GRAVIDADE CONCRETA. FUGA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO NA 

FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO 

CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo 

de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa 

garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é 

flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a 
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decretação da prisão preventiva, é indispensável demonstração da 

existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios 

suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em 

lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em 

abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da 

medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No aso, a segregação cautelar foi 

mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade do paciente, 

evidenciada pela gravidade concreta dos crimes - teria ceifado a vida de 

sua ex-companheira e ainda atentado com a vida de uma outra pessoa. 

Além disso, após o fato criminoso, o paciente se evadiu do local em seu 

veículo, o que evidencia o seu intento de frustrar a aplicação da lei penal. 

Prisão mantida para a garantia da ordem pública. Precedentes. 4. O 

constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério 

aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as 

peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e 

injustificado na prestação jurisdicional. 5. Na espécie, a instrução 

processual já foi encerrada e o processo se encontra na fase de 

alegações finais, aguardando apenas os memoriais da defesa. Incidência 

da Súmula 52 do STJ. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 458.925/SP, 

Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 

em 04/10/2018, DJe 15/10/2018)

Ademais, o simples fato do acusado fazer uso de diversos medicamentos 

não autoriza a revogação da prisão cautelar, principalmente levando em 

consideração a gravidade do delito lhe imputado.

Após, criteriosa análise dos autos, verifico que subsistem os requisitos 

para manutenção da segregação preventiva do acusado.

A materialidade do crime em questão restou devidamente comprovada 

pelos documentos constantes no inquérito policial encartado ao presente 

feito.

A autoria encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência, bem 

como pelo depoimento da vítima e das testemunhas.

Outrossim, salientar que a gravidade concreta do delito cometido eis que o 

denunciado tentou contra a vida de sua esposa com o emprego de uma 

arma branca apreendida nos autos (termo de apreensão – 01 (uma) faca 

de mesa com cabo amarelo), tudo isto se aproveitando de estar no âmbito 

doméstico e familiar, verbis:

 HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE 

MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. NECESSIDADE 

DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. 

ORDEM DENEGADA. I – A prisão preventiva do Paciente é medida que se 

impõe, ante o descumprimento das medidas protetivas concedidas em 

favor da vítima, na forma do artigo 20, da Lei 11.340/06. II – Ademais, é 

medida necessária para fins de resguardo da ordem pública, bem como 

para proteção da integridade física e emocional da vítima, eis que o 

Paciente já respondeu a outras ações penais da mesma natureza, 

conforme atestou a Magistrada de Primeira Instância; IV - Ordem 

denegada. Relator(a): Dr. Jomar Ricardo Saunders Fernandes. Órgão 

julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do julgamento: 12/12/2016. 

Número do Recurso 4004172-70.2016.8.04.0000.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO 

PREVENTIVA. REGOGAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Não há ilegalidade a ser reparada pela via 

mandamental se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva 

restou fundamentada de forma concreta e idônea na presença de 

materialidade dos fatos e indícios de autoria, bem como na necessidade de 

acautelar, por excelência, o meio social e garantir a ordem pública, 

notadamente em face da periculosidade de sua conduta, praticada com 

audácia e ousadia – art. 312 do Código de Processo Pena. Lado outro, 

insuficientes são os predicados pessoais. Precedentes. ORDEM 

DENEGADA. (TJ-GO – HABEAS CORPUS: 113503220188090000, Relator: 

DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 27/03/2018, 2ª CAMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2492 de 24/04/2018)

Portanto, a prisão do acusado está baseada na gravidade do delito e risco 

de que se solto, o réu volte a delinquir e tentar agredir sua esposa, 

podendo ocasionar até situações mais drásticas como a própria morte da 

vítima.

Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias 

ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a prisão preventiva do 

acusado, nos termos dos artigos 311, 312 e art. 313, inciso III do CPP, 

todos do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, bem 

como para garantir as medidas protetivas outrora deferidas.

Por conseguinte, não restam presentes os pressupostos norteadores da 

revogação da segregação cautelar.

Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado em favor de VALDECIR FERREIRA PINTO.

Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 26 dos autos de ID 157721, 

pelo que determino que oficie à SEJUDH com urgência para que 

providencie a transferência do segregado, no prazo improrrogável de 10 

(dez) dias, para estabelecimento prisional adequado, onde poderá receber 

os remédios que faz uso, sob pena de responsabilização.

Intimem-se os advogados subscritores do pedido de Habeas Corpus para 

juntar procuração nos autos, e para que explique as razões de terem 

atuado em processo patrocinado pela Defensoria Pública.

Notifique-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143874 Nr: 5705-19.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcino Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 72837

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo, impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128379 Nr: 3481-45.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE DA ROCHA TAVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Antonio Facchin 

Filho - OAB:13947

 CÓDIGO:128379

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96370 Nr: 570-31.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15.156/MT, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22048, Jose Antonio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora da Informação juntada na ref.7

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157938 Nr: 3349-17.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idione Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora para no prazo legal manifestar sobre a 

informação juntada na ref.8

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142567 Nr: 5178-67.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYNARA GOMES MOTA

 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 da juntada de ofício de ref. 30

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110813 Nr: 1819-80.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaine Rosa Salles, AJSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO FERNANDO 

MONTEIRO FERREIRA - OAB:4507/O, Otávio Ferreira Mendes Filho - 

OAB:4985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

INTIME-SE a parte Autora para que junte aos autos documento legível de 

boletim de ocorrência, por ser este imprescindível para análise dos fatos 

narrados.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98713 Nr: 1400-94.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delza Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Central do Brasil S/A, Sicoob Central 

MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural dos Estado de MT/MS, Aigo 

Cunha de Moraes, Claudio Severino Leal, Cooperativa de Crédito Rural do 

Pantanal LTDA, Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de MT e 

MS- CECREMAT, Roberto Antonio Vaz Guimarães, Manoel Cristino de 

Arruda Marques, Celso Luiz de Figueiredo, Francisco de Assis e Silva 

Neto, Manoel Evaristo da Silva, Francisco José de Assis Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Luiz Augusto Pires Cezário - OAB:2090/MT, ODILA 

ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Dias Rebouças - 

OAB:9658/MT, Amir Saul Amiden - OAB:20927-O/MT, Lara Cristina 

de Oliveira Lima - OAB:7614, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Mário Lucio Franco Pedrosa - OAB:5746/MT, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT, Rodrigo Leite 

da Costa - OAB:20362/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão inicial, nos termos do art. 

485, VI do CPC, sem resolução de mérito, tão somente em relação às 

requeridas BANCO COOPERATIVO DO BRASIL – BANCOOB, CENTRAL 

DAS COOPERATIVAS DE CRÉTIDO DOS ESTADO DE MATO GROSSO E 

MATO GROSSO DO SUL – SICOOB – CENTRAL MS/MT e CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO 

GROSSO DO SUL – CECREMAT.Procedam-se as alterações 

necessárias.Ante todo o exposto, DOU O FEITO POR SANEADO e fixo 

como ponto controvertido a ocorrência de dano moral e material em 

prejuízo dos autores passível de indenização pecuniária.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23/05/2019, às 13h30.DO 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSOO 

saneamento do processo é providencia tomada pelo juiz com intuito de 

eliminar vícios, irregularidades ou nulidades processuais, a fim de preparar 

a demanda para receber a sentença.Dito isso, após análise minuciosa dos 

autos, verifiquei pedido de pagamento de custas processuais ao final do 

processo pendente de análise por este juízo.Pois bem. Não há 

demonstração da hipossuficiência financeira da Requerente de modo a 

justificar a concessão do pagamento no final do processo.Nesse sentido, 

indefiro o pedido de pagamento das custas processuais ao final do 

processo.Desta feita, o art. 99, §2º do CPC exige que seja oportunizado 

ao requerente da assistência judiciaria gratuita quanto a necessidade da 

concessão do benefício.Assim, considerando o montante significativo 

arbitrado em sede de valor da causa, INTIME-SE a autora para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita sob pena de extinção ou, em igual prazo, 

efetuar o recolhimento das custas sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito (art.456, §1º, CNGC). Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164889 Nr: 5791-53.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILCE RITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SALDANHA 

POMPEU CARDOSO - OAB:21046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:164889

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 22 de maio de 2019, as 14h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 
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vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148632 Nr: 8243-70.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Odenir de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono os autos a fim de intimar as partes do inteiro teor 

da sentença de ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108852 Nr: 1309-67.2015.811.0028

 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: Gedeon Rodrigues Vaz, Maria Lucia Luiz Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 108852

 SENTENÇA

 VISTOS,

Trata-se de Ação de Imissão de Posse com Pedido de Tutela Antecipada 

proposta por GEDEON RODRIGUES VAZ em face de MARIA INÊS 

FONSECA.

Compulsando os autos noto que a parte autora fora devidamente intimada 

para dar prosseguimento no feito, devendo juntar aos autos novo 

endereço do requerido, a fim de que o mesmo seja citado dos termos da 

ação, conforme certidão de ref. 54, mantendo-se inerte.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato o processo deve ser extinto, uma vez que o autor, mesmo 

intimado, deixou de juntar endereço atualizado do requerido, a fim de que 

haja o regular trâmite da ação.

Considerando que a citação do requerido para responder aos termos da 

ação corresponde requisito essencial a validade da lide, nos termos da 

legislação vigente, aliado ao princípio da garantia do contraditório e a 

ampla defesa.

Dessa forma, a ação não poderá prosseguir sem a presença do requerido 

no feito, igualmente, inviabilizando a prolação de sentença de mérito.

Veja-se que a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Por consequência, REVOGO a tutela antecipada anteriormente deferida, 

devendo as partes retornar ao status aquo.

Expeça-se o necessário.

CONDENA-SE a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

P. I. C.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158141 Nr: 3435-85.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Ferreira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Evangelista de Jesus 

- OAB:17513/MT

 Intimar da decisão de ref.38

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 71926 Nr: 1736-06.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3009/MT

 Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando 

que sejam feitas as devidas anotações e baixas.Pela sucumbência, 

condeno o requerente no pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em 

R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC, ficando 

suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma 

vez que defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.Ciência ao 

MP.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.: 119843 Nr: 996-72.2016.811.0028

 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: Marilce Querina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União dos Lavradores de Poconé, Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125, Lucidio Roque da Costa - OAB:17.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Nascimento Fonseca 

- OAB: 17.827/MT

 Código: 119843

DESPACHO

Vistos,

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário proposta por MARILCE 

QUERINA DA SILVA.

Recebida a inicial, foi determinada a citação dos Requeridos para 

apresentação de contestação.

Devidamente citados, o SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DA 

CIDADE DE POCONÉ apresentou contestação, não tendo o contestante 

apresentado questão preliminar, enquanto a Requerida UNIÃO DOS 

LAVRADORES DE POCONÉ deixou transcorrer o prazo para apresentação 

de defesa, consoante certidão de ref. 38.

Intimada, a Requerente apresentou impugnação à contestação, vindo, na 

sequência, os autos conclusos para decisão.

Pois bem. Em análise aos autos, observa-se que não foram todos os 

confinantes citados, consoante certidão de ref. 26.

Nesse sentido, DETERMINO a intimação da parte autora para que adote as 

medidas necessárias para que seja realizada citação dos confinantes 

ainda não citados, ou os herdeiros destes, informando o endereço 

atualizado dos confinantes, para que seja dado o regular prosseguimento 

do feito.

Indicado o endereço atualizado dos confinantes não citados, expeça-se 

mandado de citação.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 709 de 763



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126794 Nr: 2998-15.2016.811.0028

 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: PATRICIA SCHACHT DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Ermos Martins, Marina Alves Martins 

Farias, Cléia Rosaria Leite, Vilmar Cruzeiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luizari Stábile Fray de 

Oliveira - OAB:10420-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Intimar da decisão de ref. 97

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106102 Nr: 491-18.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Maria Guimarães Correa, Anielly Cristina 

Guimarães Curado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Seguros - Companhia de Seguro Aliança do 

Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de recurso de 

ref.89

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117840 Nr: 448-47.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tadeu de Aquino Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayle Paixão de Aquino Nunes Silva, 

Alessandra Almeida de Aquino Nunes, Luiz Otávio de Aquino Nunes, José 

Edmundo de Aquino Nunes, Luiz Eduardo Almeida de Aquino Nunes, 

Tadeu Ricardo de Aquino Nunes, Greicimarcy de Aquino Nunes, Antonio 

de Aquino Nunes Filho, Greiciany de Aquino Nunes, Cassio Luis de Aquino 

Nunes, Greicimary de Aquino Nunes, Érico de Aquino Nunes, Evanil de 

Aquino Nunes, Real Brasil Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO DA CRUZ - 

OAB:20475-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Fernando Vaz Guimarães 

Abrahão - OAB:, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 Intimar as partes da juntada de laudo pericial de ref. 102

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155555 Nr: 2484-91.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Gonçalo de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.10

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93594 Nr: 2487-22.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galdino da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 CÓDIGO: 93594

SENTENÇA

VISTOS

Trata-se de Execução Fiscal em que o exequente informa o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento.

É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou 

a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924, II do CPC).

Ante o exposto, com base no artigo 924 inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do mérito, uma 

vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 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

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.69

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109376 Nr: 1431-80.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josete Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:

 CÓDIGO:109376

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação para Concessão de Benefício Previdenciário proposta 

por JOSETE PINTO DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora veio a falecer no curso 

do processo, conforme certidão de óbito de ref.48.

Diante dos fatos incontroversos, com o falecimento da autora, verifica-se 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo.

Em consequência, com fundamento no art. 485, VI e IX, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

Pela sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º 

do CPC/2015, ficando SUSPENSOS os pagamentos, nos termos do art. 98, 

§2º e 3º do CPC/2015, uma vez que a requerente litiga sob o pálio da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151682 Nr: 925-02.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM Tur Transportadora e Turismo e Construtora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILO 

- OAB:19592/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por GM TUR TRANSORTADORA 

E TURISMO E CONSTRUTORA Ltda. em face de MUNICÍPIO DE POCONÉ – 

MT.

 Em analise aos autos não foi vislumbro a hipossuficiência alegada, 

considerando que o autor não juntou comprovante a fim de demonstrar 

sua remuneração, o autor manifestou na exordial pedido de pagamento 

das custas ao final do processo, sendo o mesmo indeferido, intimando o 

autor para proceder o recolhimento das custas, entretanto manteve-se 

inerte.

É o relatório.

Decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte autora foi intimada a 

providenciar o andamento do feito, suprindo a falta nele existente que lhe 

impede o prosseguimento, qual seja, a ausência de pagamento das custas 

processuais, mas deixou que se escoasse o prazo, sem qualquer 

providência, deixando de realizar os atos que lhe eram cabíveis.

Sendo o pagamento das custas processuais condição essencial ao 

desenvolvimento da ação, o indeferimento da petição inicial é medida que 

se impõe.

Certificada a ausência de manifestação à ref. 10.

Ante a ausência de pagamento das custas processuais, por não ter o 

autor providenciado os atos que lhe incumbiam, com fundamento no artigo 

485, inciso III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas.

P.R.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.: 119715 Nr: 956-90.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JOSE DA SILVA EMPREITEIRO ME, João 

José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos constantes na petição de Ref.19, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito na forma do artigo 

485, IV e VI do CPC, determinando o arquivamento dos autos.Sem custas. 

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.: 109642 Nr: 1504-52.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriany Cristiny de Campos Silva, Karen Campos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref. 102

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 4687 Nr: 399-94.2002.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Feguri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Carlos Nunes da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Sérgio Feguri - 

OAB:5490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CIENTIFICANDO a parte Exequente, da penhora on-line efetivada nos 

autos, sobre dinheiro da parte executada, parcialmente frutífera no valor 

R$ 2.417,24 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e quatro 

centavos), devendo requerer o que entender de direito. Cientificando da 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao executado, por meio 

do sistema RENAJUD, cabendo ao exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos. INTIMANDO ainda, que 

encontra-se nesta Secretaria o Auto e a Carta de Adjudicação expedida 

nos autos, aguardando assinatura do Credor Adjudicatário - Alberto 

Feguri. DEVENDO a parte autora providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de intimação, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157699 Nr: 3250-47.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IANA MARA FALCÃO SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Gés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para emitir a guia de depósito correta, 

providenciando o depósito da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento de mandado de Citação, no valor de R$ 14,00 (catorze reais), 

mediante emissão de guia de diligência, no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, 

mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 46115 Nr: 1442-22.2009.811.0028

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Mamede Curvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 46115

SENTENÇA

VISTOS,

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, carecendo de impulsionamento da 

parte autora.

 Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Sem custas ante o benefício da justiça gratuita.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 152525 Nr: 1277-57.2018.811.0028

 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: Luzinete Brito dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.32

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 48963 Nr: 2210-45.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Luiz de Arruda Silva ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar as partes da juntada de informação de ref. 84

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149797 Nr: 197-58.2018.811.0028

 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): VERONICA MARIA DE ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A extinção do feito sem resolução de mérito, repisa-se, ocorreu em 

virtude de acordo entabulado entre as partes, nos moldes do próprio 

requerimento do requerente. Ante o exposto, não existindo qualquer vício 

passível de ser corrigido por esta via processual, REJEITO os presentes 

embargos, mantendo a decisão em todos os seus termos. 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.: 164979 Nr: 5818-36.2018.811.0028

 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: José Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 164979

DECISÃO

VISTOS ,

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPAVAT proposta por JOSÉ 

PAULO DA SILVA face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEUGURO DPVAT S/A.

Recebo a petição e seus documentos por verificar as condições previstas 

no art. 319 do CPC/2015.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Efetivada a medida, cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do 

NCPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 NCPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do 

NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107603 Nr: 998-76.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joady Gonçalo Duarte Rondon

 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: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 CÓDIGO: 107603

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163628 Nr: 5437-28.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Vicente de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA , J. F. PEREIRA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO JANNER DE 

ABREU - OAB:21508/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, RECEBO a 

presente exordial.Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para 

designação de audiência de conciliação/mediação com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, em consonância com o disposto no art.334 

do NCPC.Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, 

para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 

NCPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334).Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 

344).DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei n° 

13.105/15.CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018784-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CRISTINA DA SILVA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MORAES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018799-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014200-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SENHORINHA FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019289-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DA COSTA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019417-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014422-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014433-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014477-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CARLOS DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014498-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VENINA CECILIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-93.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA EUZEBIO DA SILVA (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))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 
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intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014862-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014913-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO PAES DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016748-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RAMALHO RAINAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017657-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018018-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA DA COSTA PRADO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 
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procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015031-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DA GUIA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/O 

(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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012534-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010619-58.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DINEIDE BASTOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012697-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOLISMARA DE SENE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015855-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O 

(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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013703-96.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARIA NEVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016232-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014595-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO MARCELINO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014739-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMARY DA SILVA MINETSUMA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016759-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA LACERDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015804-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016804-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO AFONSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016954-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA GOMES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016972-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017302-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZAMES JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O 

(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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017933-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EZANIL GOMES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 
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proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013893-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIL ANTONIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016429-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014538-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014401-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUSULINA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018796-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENIL MARIA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 
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n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016745-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI CONCEICAO RAMOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018940-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

INES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012526-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014590-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA INOCENCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016208-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017095-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017236-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013421-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010745-11.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FABIEN BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-71.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA MENDES DE OLIVEIRA CORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013847-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-12.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA LUCIA PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011805-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILA MARTINHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011805-82.2016.8.11.0028. REQUERENTE: PETRONILA MARTINHA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: 

“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 4. No presente caso, a 

parte reclamante fora intimada para manifestar-se nos autos, sob pena 

dos mesmos serem feitos extintos, contudo, manteve-se inerte. 5. 

Consigno que o abandono da causa provocado pela parte 

reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da celeridade e 

economia processual, que permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da 

Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 

7. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

8. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). 9. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Comunicado

GABARITO PRELIMINAR - TESTE SELETIVO JUIZ LEIGO

* O Gabarito Preliminar completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-50.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HAUNY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINY MARQUES RODRIGUES OAB - GO45811 (ADVOGADO(A))

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOO VAREJO DIGITAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8009999-50.2015.8.11.0059. REQUERENTE: HAUNY RODRIGUES PEREIRA 

REQUERIDO: ZOO VAREJO DIGITAL LTDA Trata-se de cumprimento de 

sentença proposta por Hauny Rodrigues Pereira em face de Zoo Varejo 

Digital LTDA, já qualificados nos autos. Iniciado o cumprimento de 

sentença, o exequente pugnou pela penhora on-line, oportunidade em que 

foi deferido e penhorado o valor cobrado na conta bancária da empresa 

requerida. Na sequência, a empresa ré peticionou nos autos alegando 

nulidades e irregularidades durante o trâmite processual. Todavia, os 

pedidos foram indeferidos. Em seguida, o exequente requereu a 

expedição de alvará no valor de R$ 23.491,99 (vinte e três mil e 

quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), bem 

como a transferência dos valores mencionados para sua conta bancária, 

Banco Bradesco, agencia: 1149-5, conta corrente: 0521765-2 em nome do 

requerente Hauny Rodrigues Pereira, CPF: 037.633.971-32. Certificado a 

ausência de manifestação da parte ré. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Considerando o relatado, bem como o adimplemento da 

obrigação imposta por meio de sentença, conforme alvará em anexo, nos 

termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, extingo o 

processo. Sem custas e honorários nos termos do artigo 55 da lei 

9099/95. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12107 Nr: 645-84.2008.811.0059

 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: Pedro Medeira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar nos calculos de fls.112/114 os valores da soma de todas as 

parcelas do valor corrigido, do valor dos juros, para viabilizar a expedição 

do RPV, uma vez que so foi apresentado o valor principal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001039-25.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAYDE RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001039-25.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADELAYDE RIBEIRO SANTOS REQUERIDO: FUNDO DO 

REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de 

segurado especial. Preliminarmente, 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. De outro norte, verifica-se que parte autora 

pediu antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo 

a aposentadoria. Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que 

não será concedida antecipação de tutela quando há risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É 

o caso destes autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde 

já, sejam pagos valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco 

de que, caso a demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a 

recuperar os valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais 

evidente quando se constata que a autora é pessoa economicamente 

hipossuficiente, como se percebe pelo fato de ela ter pedido assistência 

judiciária gratuita. Ademais, compulsando os autos, embora a parte autora 

tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam denotar o 

início de prova material, para a concessão do benefício pleiteado nestes 

autos é necessária a produção de prova testemunhal para reforçar a 

prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a finalidade de antecipar a 

concessão da aposentadoria. Finalmente, 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 17h30min, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000920-64.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO STAFFEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000920-64.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ALECIO STAFFEN REQUERIDO: 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 28 de fevereiro de 2019, às 12h00min, 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, 05 de novembro de 2018. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000300-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERACINA PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO OAB - GO19541 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBERSON CAMPOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000300-52.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: GERACINA PINTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: GLEIBERSON 

CAMPOS ARAUJO Aqui se tem ação de rescisão contratual, cumulada 

com ação de reparação de danos morais e materiais, ajuizada por 

GERACINA PINTO DE OLIVEIRA em face de GLEIBERSON CAMPOS DE 

ARAÚJO. Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação. 

Aberta a solenidade, as partes se entabularam acordo visando por fim à 

demanda. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Estando satisfeitas 

as exigências legais, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das formalidades de praxe. Custas 

processuais deverão ser pagas de maneira pro rata. P.R.I.C. Porto Alegre 

do Norte/MT, 06 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000635-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GEIS LUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOVALDO LUIZ PERONDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000635-71.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: GEIS LUZ DA SILVA REQUERIDO: ARIOVALDO LUIZ 

PERONDI Aqui se tem ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável, cumulada com ação de guarda, ajuizada por GEIS LUZ DA SILVA 
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e ARIOVALDO LUIZ PERONDI. Os requerentes aduziram ter convivido em 

regime de união estável desde 14 de março de 2008 até meados de 

outubro de 2017, advindo desta união um filho, Luiz Fernando Luz Perondi, 

nascido em 03/12/2012. As partes pactuaram que a guarda da criança 

ficará com o pai, sendo livre o direito de visitas da mãe, a ser exercido 

sempre que possível. Dispensou-se a necessidade de prestar alimentos 

pela genitora do infante em favor de sua prole. Tangente às dívidas, o 

casal afirmou que estas inexistem e, no que se refere ao patrimônio, as 

partes sustentaram que farão a partilha extrajudicialmente. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação da avença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito 

de homologação do acordo, tenho que é caso de deferimento do pedido. 

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, uma vez que as 

partes fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Ciência ao 

Ministério Público. P.R.I.C Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 

2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000552-55.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SILMARA APARECIDA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Este Juízo (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000552-55.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: SILMARA APARECIDA DUARTE, DEIVILSON PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTE JUÍZO Aqui se tem ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável, cumulada com regulamentação de guarda, 

alimentos e visitas, ajuizada por DEIVILSON PEREIRA DA SILVA e 

SILMARA APARECIDA DUARTE. Os requerentes aduziram ter convivido 

em regime de união estável desde o início do ano de 2007 até setembro de 

2017, advindo desta união uma filha, Sâmilla Pereira Duarte, nascida em 

12/12/2008. As partes pactuaram que a guarda da criança ficará com a 

mãe, sendo que o direito de visitas pelo genitor ocorrerá em finais de 

semana alternados. O genitor pagará alimentos à infante no patamar de 

30% do salário mínimo, que atualmente perfaz o montante de R$286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), a ser pago ao dia 20 de 

cada mês. Com relação às despesas extraordinárias da infante, cada 

genitor arcará com 50% (cinquenta por cento). Instado a se manifestar, o 

Ministério Público pugnou pela homologação da avença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito de 

homologação do acordo, tenho que é caso de deferimento do pedido. Ante 

o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, uma vez que as 

partes fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Ciência ao 

Ministério Público. P.R.I.C Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 

2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000273-69.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANEI ALVES CONCEICAO (REQUERENTE)

ELIDA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000273-69.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ELIDA LIMA DA SILVA, DIVANEI ALVES CONCEICAO Aqui 

se tem ação de divórcio consensual, cumulada com partilha de bens e 

guarda de filhos menores. Os requerentes aduziram ser casados pelo 

Regime de Comunhão Parcial de Bens desde 16 de fevereiro de 2012, 

advindo do enlace uma filha, Hadylle Vyctoria Silva Conceição, nascida em 

09/01/2012. O casal declarou estar separado de fato há mais de 03 (três) 

anos, sustentando que inexiste possibilidade de reconciliação. 

Estabeleceram que a guarda da filha ficará com a genitora, sendo que as 

visitas pelo genitor poderão ocorrer livremente. O genitor prestará pensão 

alimentícia no patamar de 31,5% do salário mínimo nacional, que 

atualmente perfaz o montante de R$300,50 (trezentos reais e cinquenta 

centavos), que será pago mediante depósito bancário. Ademais, as 

despesas extraordinárias da infante, tais como vestuário, medicamento, 

material escolar e afins, serão rateadas em 50% para cada genitor. 

Declararam os autores que inexistem bens ou dívidas a serem partilhados. 

Por fim, a cônjuge varoa consignou seu desejo em retornar a utilizar o 

nome de solteira. Instado a se manifestar, o Ministério Público quedou-se 

inerte. Acolhido por este Juízo a manifestação ministerial, foi imbricado ao 

feito o termo de acordo devidamente assinado pela senhora Lucimar 

Feliciana. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo óbice 

quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que é caso de 

deferimento do pedido. Ante o exposto, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO 

PRESENTE PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil. Determino que se oficie ao Cartório de Registro 

competente, para fins de averbação do divórcio junto ao Registro de 

Casamento de DIVANEI ALVES CONCEIÇÃO e ELIDA LIMA DA SILVA 

ALVES. Observando-se que a cônjuge varoa retornará a utilizar o nome 

de solteira. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, uma 

vez que as partes fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça. 

Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C Porto Alegre do Norte/MT, 08 de 

novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000274-54.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMO APARECIDO VIDOTTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000274-54.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): RENATA DIAS DOS SANTOS RÉU: CARMO APARECIDO 

VIDOTTI Aqui se tem ação de alimentos, proposta por KAUANY DIAS 

VIDOTTI, representada por sua genitora, Renata Dias dos Santos, em face 

de Carmo Aparecido Vidotti. Recebida a inicial, foram fixados alimentos 

provisórios, bem como foi designada audiência de conciliação, instrução e 

julgamento. Aberta a solenidade, as partes entabularam acordo, nos 

seguintes termos: A guarda da infante permanecerá com a genitora, 

sendo devido pelo genitor alimentos no patamar de 55% do salário mínimo, 

a ser pago ao dia 30 de cada mês. Estabeleceu-se que as visitas do 

genitor à infante serão livres, a serem exercidas sempre que possível. 

Ainda em audiência, o Ministério Público externou concordância à avença. 

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Não havendo óbice quanto ao 

pleito inicial, tenho que é caso de deferimento do pedido. Ante o exposto, 
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por estar o acordo formal e materialmente perfeito, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE PROCESSO, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Sem custas, uma vez que as partes fazem 

jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Ciência ao Ministério Público. 

P.R.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 08 de novembro de 2018. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000143-79.2018.8.11.0059

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:

HISMAEL BARBOSA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Ação de Busca e Apreensão Autos n. 

1000143-79.811.0059 Requerente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Requerido: HISMAEL BARBOSA DE ARAÚJO RELATÓRIO Aqui se tem 

ação de busca e apreensão promovida por Bradesco Financiamentos S/A 

em face de Hismael Barbosa de Araújo. A demanda foi proposta em 

17/04/2018, sendo recebida a inicial, a liminar foi deferida. Tentada a 

localização do demandado e do veículo descrito na exordial, restou a 

diligência frustrada. Instado a se manifestar, o requerente pugnou pela 

realização de diligências por este Juízo, com fito de localizar o endereço 

atualizado do demandado. O pleito suso foi indeferido, visto que o 

requerente não demonstrou ter esgotado as diligências extrajudiciais para 

obtenção das informações pretendidas. Em 29/06/2018 foi fixado o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte se manifestasse em prosseguimento, 

sendo que, até a presente data, não houve manifestação. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 319, inciso II, do Código de 

Processo Civil prevê que a petição inicial deverá indicar o domicílio e a 

residência do réu, visto que tal informação é imprescindível para 

processamento do feito. Ainda neste sentido, o §2º do aludido artigo 

dispõe que “§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da 

falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do 

réu.”. Assim, verifica-se que a falta da indicação precisa do endereço do 

réu, o indeferimento da petição inicial é medida impositiva, eis que a 

ausência dessa informação impossibilita a angularização processual. In 

casu, o autor foi devidamente intimado para apresentar novel endereço do 

requerido ou para demonstrar ter empreendido buscas com tal objetivo, 

contudo, ultrapassados quase 05 (cinco) meses de sua intimação, não há 

no caderno processual qualquer manifestação da parte autora. Ante tudo 

o que foi dito nesta sentença, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com 

fundamento no artigo 485, I, c/c 330, IV, c/c 321, todos do Código de 

Processo Civil, e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Isento 

de custas e despesas processuais. Porto Alegre do Norte/MT, 09 de 

novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 202 Nr: 430-89.2000.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Maria da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT

 Com base no restante da pena a ser cumprida, a pretensão punitiva 

prescreve em 12 anos. Entre a data da interrupção da execução 

(18.03.2006 – fls. 92/93) até o cumprimento do mandado de prisão 

(setembro de 2018), transcorreu prazo superior a 12 anos, não havendo 

nenhuma causa interruptiva de prescrição.

 Assim, DECLARO EXTINTA a punibilidade do apenado em virtude do 

reconhecimento da prescrição executória, nos termos do art. 107, inciso 

IV, do CP.

 Expeça-se alvará de soltura em favor do apenado, se por outro motivo 

não deva permanecer preso.

 Por fim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 01 URH em 

favor do advogado nomeado Dr. Itiel Gomes Costa, OAB/MT 21499-O.

 Expeça-se respectiva certidão. Após, em razão da preclusão lógica, 

arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados.

 Registre-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109383 Nr: 7766-17.2018.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, ALAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT

 ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do indiciado.No mais, oficie-se a 

autoridade policial para que, no prazo de 05 dias, informe a necessidade 

de manutenção dos bens apreendidos do indiciado (aparelho celular e 

motocicleta).Por fim, aguarde-se a conclusão do inquérito policial.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67762 Nr: 2269-90.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iron Marques Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, FABIAN FEGURI - OAB:16739, Ricardo S. Spinelli - 

OAB:MT 15.204, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:MT25481-B

 Defiro a produção de prova emprestada com relação aos depoimentos de 

Manoela, Wasti e Andressa requerida pelo Parquet.

Outrossim, determino a expedição de carta precatória à Comarca de 

Ji-Paraná/RO, para fins de inquirição de Marinês Silva Lima e Raimundo 

Rosa Bueno, observando-se o endereço declinado à folha 1.681.

Deverá a Secretaria Judicial, ainda, expedir carta precatória à Comarca de 

Sandolândia/TO, consoante logradouro indicado à folha 1.682, para fins de 

inquirição de Raimundo Rosa Bueno.

Em tempo, expeça-se carta precatória à Comarca de Goiânia/GO para fins 

de nova inquirição de Alexandre Machado de Mendonça, cujo endereço 

atualizado encontra-se contido às folhas 1620/1622.

Frise-se que, consoante suscitado pelo Ministério Público, a nova oitiva da 

testemunha supra visa assegurar o contraditório e ampla defesa dos 

demais acusados.

De outro vértice, designo audiência em continuação para o dia 05 de junho 

de 2019, às 12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Requisite-se a presença do policial civil Adão Delgado da Silva.

Finalmente, expeça-se mandado de intimação aos acusados Iron Marques 

Parreira, Alionai Gonçalves Alves Correia, Lourival Barros Lira, Roberto 

Pereira Machado, Antônio Luiz dos Santos Cardoso, Weverson Alves 

Fagundes, Edilson Soares Batista e Francisco Rodrigues da Costa, 

devendo os réus ser advertidos para comparecerem à solenidade 

acompanhados de seus advogados/Defensor Público.

Intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Traslade-se cópia da presente decisão aos processos em apenso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100314 Nr: 2681-50.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE CONFRESA-MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel das Neves Souza Lima, Leandro 
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Anunciação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 o Penal.REPARAÇÃO DOS DANOSNo concernente à reparação de danos 

(art. 387, inciso IV, do CPP), tendo em vista que a integralidade dos bens 

subtraídos foram localizados e restituídos às respectivas vítimas, não há o 

que condenar os réus neste aspecto.Após o trânsito em julgado, deixo de 

lançar o nome do réu no rol dos culpados ante a revogação do artigo 393, 

do Código de Processo Penal. Expeça-se guia de execução penal 

definitiva e encaminhe-se ao juízo de execução competente. 

Comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso 

III, da Constituição Federal, aos Institutos de Identificação Criminal e ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes, 

arquivando-se, em seguida, os presentes autos com as cautelas de 

estilo.Desde já, expeçam-se guias de execução provisória ou definitiva, 

conforme o caso, para seu encaminhamento ao estabelecimento prisional, 

devendo ser juntada aos autos da respectiva execução penal já 

distribuída em desfavor dos réus. Cientifique-se o Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 67/2018-PGA

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz de Direito de D ireito e Diretor 

do Foro da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, e uso 

de suas atribuições legais, etc...

 Considerando que a servidora Nilza Rodrigues Gonçalves, ma tricula nº 

8906, Gestora Administrativa 3, irá usufruir 20 (vinte) dias de férias 

regulamentares no período de 10 a 29/12/18.

RESOLVE:

DESIGNAR, a servidora NAIR RE ZER, Técnica Judiciária, matrícula nº 

8858, para responder cumulativamente ao seu cargo a função de Gestora 

Administrativa 3, durante as férias da titular Nilza Rodrigues Gonçalves, no 

período de 10 a 29/12/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 09 de Novembro de 2018

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44634 Nr: 2744-98.2018.811.0019

 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: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista a relevância dada pelo ordenamento jurídico à 

tutela dos direitos da criança e do adolescente, e por tudo que dos autos 

consta, acolho o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, razão pela qual DEFIRO a expedição do respectivo alvará, devendo, 

entretanto, ser observada rigorosamente a Portaria nº 0043/2018-DF/PG, 

principalmente no que concerne a permanência de menores de 18 anos, 

desacompanhados dos pais, responsável legal ou pessoa maior por eles 

expressamente autorizados, bem como a proibição de venda de bebidas 

alcoólicas para menores, nos termos do Capítulo IV, artigo 10º e seguintes 

da Portaria nº 0043/2018-DF/PG deste Juízo da Infância e Juventude.Vale 

consignar, ainda, que em caso de descumprimento desta determinação 

judicial o requerente poderá incidir nas sanções previstas na portaria nº 

0043/2018-DF/PG e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por 

derradeiro, compete aos organizadores do evento, ao Conselho Tutelar, 

bem como a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, fiscalizarem 

em sua plenitude o cumprimento do presente Alvará, e da Portaria do 

Juízo, sob pena de cassação do referido Alvará, sem prejuízo da 

aplicação de outras sanções administrativas e penais, devendo, portanto 

serem notificados para comparecer no evento em questão, para a correta 

fiscalização acima determinada (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44635 Nr: 2745-83.2018.811.0019

 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: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista a relevância dada pelo ordenamento jurídico à 

tutela dos direitos da criança e do adolescente, e por tudo que dos autos 

consta, acolho o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, razão pela qual DEFIRO a expedição do respectivo alvará, SENDO 

QUE EM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NAS 

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA O ALVARÁ ESPECÍFICO FICA 

CONDICIONADO A JUNTADA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS no Capítulo V, 

artigo 16, §4° e alíneas, todos da Portaria nº 0043/2018-DF/PG. ADVIRTO 

que “o indeferimento da expedição de alvará não impedirá a realização do 

evento, mas obstará a participação e frequência de crianças e 

adolescentes.” - Portaria nº 0043/2018-DF/PG, no Capítulo V, artigo 16, 

§3°. ADVIRTO, também, que deve ser observada rigorosamente a Portaria 

nº 0043/2018-DF/PG, principalmente no que concerne a permanência de 

menores de 18 anos, desacompanhados dos pais, responsável legal ou 

pessoa maior por eles expressamente autorizados, bem como a proibição 

de venda de bebidas alcoólicas para menores, nos termos do Capítulo IV, 

artigo 10º e seguintes da Portaria nº 0043/2018-DF/PG deste Juízo da 

Infância e Juventude. Vale consignar, ainda, que em caso de 

descumprimento desta determinação judicial o requerente poderá incidir 

nas sanções previstas na portaria nº 0043/2018-DF/PG e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Por derradeiro, compete aos organizadores do 

evento, ao Conselho Tutelar, bem como a Prefeitura Municipal de Porto dos 

Gaúchos/MT, fiscalizarem em sua plenitude o cumprimento do presente 

Alvará, e da Portaria do Juízo, sob pena de cassação do referido Alvará, 

sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas e penais, 

devendo, portanto serem notificados para comparecer no evento em 

questão, para a correta fiscalização acima determinada. SENDO TUDO 

CUMPRIDO (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42232 Nr: 1402-52.2018.811.0019

 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: Sebastiana Santana de Almeida Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para apresentação de impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36275 Nr: 1718-02.2017.811.0019

 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: IAARrpMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAJdS, CJdS, JJdS, EJdS, CRdS, CRdS, JdSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE ÁVILA - 

OAB:23.333-O MT, EVANDRO MENEGUINI - OAB:16.591 MT

 Intimo os requeridos Cleonice Rosa de Souza e Juraci da Silva Kreusch 

da sentença(ref.59)através de seus advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44635 Nr: 2745-83.2018.811.0019

 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: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REVOGO a parte final da sentença retro, vez que “o indeferimento da 

expedição de alvará não impedirá a realização do evento, mas obstará a 

participação e frequência de crianças e adolescentes.” - Portaria nº 

0043/2018-DF/PG, no Capítulo V, artigo 16, §3°, sobretudo porque não 

cabe ao Poder Judiciário autorizar ou mesmo exercer a fiscalização de 

todos os aspectos envolvidos na realização de eventos em espaços 

públicos ou privados, sendo tal atribuição reservada aos órgãos da área 

de segurança e saúde públicas, ressalvada, obviamente, a situação em 

que há o risco de violação de direitos das crianças e dos adolescentes.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35410 Nr: 1321-40.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Zeferino de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se que a parte executada intimada via remessa dos autos não 

apresentou impugnação, apenas manifestou concordância com os 

cálculos e apresentou uma planilha de cálculo. Assim, intimo a exequente 

para manifestar no prazo de 15 dias o que entender de direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010047-61.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO Intimo o exequente para 

apresentar os dados bancários a fim de expedir o alvará judicial, conforme 

determinado na decisão judicial (ID do documento 16344242), no prazo de 

05 dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-98.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas 

para situar a questão, trata-se de Ação de indenização por danos morais, 

proposta por ANA FLAVIA SILVA ALMEIDA em face de GUILHERME 

LINARES NOLASCO. Antes de efetuada a citação do reclamado, a parte 

reclamante pleiteou pela extinção do feito, pela renúncia ao direito a que 

se funda a presente ação, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea C, 

do Código de Processo Civil (id 16208576). Desta forma, ante o pedido de 

renúncia à pretensão formulada na ação pelo reclamante, demostrando 

desinteresse no prosseguimento do feito, perde-se o objeto da presente 

demanda e a extinção do processo é a medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a renúncia formulada pelo autor, por consequência 

declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea C, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não 

havendo manifestação, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-84.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRONE PEREIRA DE SOUSA WARENIWARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000024-84.2017.8.11.0017. REQUERENTE: TAIRONE PEREIRA DE SOUSA 

WARENIWARA REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma da lei. Preliminarmente, é de conhecimento 

que se encontra em vigor o atual Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual, passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. Neste giro, 

deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe o artigo 487, inciso III, 

alínea “c”, do CPC, in verbis: “Art. 487. Haverá resolução do mérito quanto 

o Juiz: ... III– Homologar: alínea “c”- “a renúncia à pretensão formulada na 

ação ou na reconvenção.” Portanto, não tendo o Requerente interesse no 

prosseguimento do fe i to ,  não se v is lumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do processo, nos termos requeridos. 

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “c” do 

CPC. Sem custas na forma da legislação vigente. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. São Félix 

do Araguaia - MT, 08 de Novembro de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-02.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE ROBISTEIN SCHUMAHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000023-02.2017.8.11.0017. REQUERENTE: JOSEANE ROBISTEIN 

SCHUMAHER REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma da lei. Preliminarmente, é de conhecimento 

que se encontra em vigor o atual Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual, passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. Neste giro, 

deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe o artigo 487, inciso III, 

alínea “c”, do CPC, in verbis: “Art. 487. Haverá resolução do mérito quanto 

o Juiz: ... III– Homologar: alínea “c”- “a renúncia à pretensão formulada na 

ação ou na reconvenção.” Portanto, não tendo o Requerente interesse no 

prosseguimento do fe i to ,  não se v is lumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do processo, nos termos requeridos. 

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “c” do 

CPC. Sem custas na forma da legislação vigente. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. São Félix 

do Araguaia - MT, 08 de Novembro de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19446 Nr: 329-32.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Alves de Carvalho 

Vaz - OAB:22327/O

 INTIMAR a Defesa para se manifestar sobre a Certidão Negativa do Oficial 

de Jusitça à fl. 513, na qual consta: diligência negativa no tocante à 

Intimação da Testemunha Francisco de Assis Pereira Machado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134925 Nr: 1426-57.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dory de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes da Perícia Médica que se realizará no dia 

13/12/2018, 15h00min (MT) com a Médica Perita DENISE CRISTINA ALVES 

CARVALHO, CRM/MT: 7812, endereço: Fórum - sala do CEJUSC - sito na 

Av. Dr. José Fragelli, 786, Bairro: Centro, São Félix do Araguaia/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32668 Nr: 1344-02.2011.811.0017

 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: Valdivino Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B, Vinícius Vargas Leite - OAB:11.213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes da Perícia Médica que se realizará no dia 

13/12/2018, ás 17:40h(MT) - endereço: Fórum - sala do CEJUSC - sito na 

Av. Dr. José Fragelli, 786, Bairro: Centro, São Félix do Araguaia/MT; 

Médica Perita: DENISE CRISTINA ALVES CARVALHO, CRM/MT: 7812.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17450 Nr: 223-07.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lopes Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8123

 O Ministério Público, por sua vez, informou desinteresse na produção de 

outras provas e não apresentou quesitos, requerendo o julgamento 

antecipado do mérito (fl. 242). Pois bem. Defiro a produção de prova 

pericial e testemunhal. NOMEIO o engenheiro florestal Sr. André Luiz 

Menói, para realizar a perícia necessária, independentemente de 

compromisso, podendo ser encontrado na Av. Severiano Neves, n.º 344, 

Centro, São Félix do Araguaia/MT, no estabelecimento denominado 

“Geoplan”. INTIME-SE o perito da nomeação, advertindo-o que a proposta 

de honorários deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 465, §2.º, do CPC.Para o desempenho do encargo, os 

honorários correrão por conta de quem requereu a perícia, no caso, a 

parte requerida. Assim, com a vinda aos autos da proposta de honorários, 

intime-se a parte requerida, para que se manifeste em 05 (cinco) dias, 

consoante artigo 465, §3.º, do CPC. O prazo para conclusão dos trabalhos 

e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta e cinco) 

dias, cujo inicio ficará por conta das providencias retro, ocorrendo de 

imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. Ressalvo 

que poderá o perito pedir prorrogação desse prazo, se for necessário, 

justificando por escrito essa situação, para apreciação judicial. O perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados (fls. 190/194) e no prazo assinalado. O Perito deverá, ainda, 

informar a este Juízo e as Partes, com antecedência, a data e o local de 

realização da perícia (art. 474, do CPC).Quanto ao laudo pericial a ser 

encartado nos autos deverão se pronunciar as partes no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias, considerando que se trata de processo físico. Deixo 

para marcar audiência de instrução e julgamento, se for necessária, para 

o momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais. 

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45319 Nr: 1632-08.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Alves Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes da Perícia Médica que se realizará no dia 

13/12/2018, ás 18:00h(MT) - endereço: Fórum - sala do CEJUSC - sito na 

Av. Dr. José Fragelli, 786, Bairro: Centro, São Félix do Araguaia/MT; 

Médica Perita: DENISE CRISTINA ALVES CARVALHO, CRM/MT: 7812.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17944 Nr: 896-97.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariozan Dantas Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reginaldo Siqueira Faria - 

OAB:7028

 O Ministério Público, por sua vez, informou desinteresse na produção de 

outras provas e não apresentou quesitos, requerendo o julgamento 

antecipado do mérito (fl. 242). Pois bem. Defiro a produção de prova 

pericial e testemunhal. NOMEIO o engenheiro florestal Sr. André Luiz 

Menói, para realizar a perícia necessária, independentemente de 

compromisso, podendo ser encontrado na Av. Severiano Neves, n.º 344, 

Centro, São Félix do Araguaia/MT, no estabelecimento denominado 

“Geoplan”. INTIME-SE o perito da nomeação, advertindo-o que a proposta 

de honorários deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 465, §2.º, do CPC.Para o desempenho do encargo, os 

honorários correrão por conta de quem requereu a perícia, no caso, a 

parte requerida. Assim, com a vinda aos autos da proposta de honorários, 

intime-se a parte requerida, para que se manifeste em 05 (cinco) dias, 

consoante artigo 465, §3.º, do CPC. O prazo para conclusão dos trabalhos 

e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta e cinco) 
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dias, cujo inicio ficará por conta das providencias retro, ocorrendo de 

imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. Ressalvo 

que poderá o perito pedir prorrogação desse prazo, se for necessário, 

justificando por escrito essa situação, para apreciação judicial. O perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados (fls. 190/194) e no prazo assinalado. O Perito deverá, ainda, 

informar a este Juízo e as Partes, com antecedência, a data e o local de 

realização da perícia (art. 474, do CPC).Quanto ao laudo pericial a ser 

encartado nos autos deverão se pronunciar as partes no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias, considerando que se trata de processo físico. Deixo 

para marcar audiência de instrução e julgamento, se for necessária, para 

o momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais. 

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19466 Nr: 351-90.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Ione de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes da Perícia Médica que se realizará no dia 

13/12/2018, ás 18:00h(MT) - endereço: Fórum - sala do CEJUSC - sito na 

Av. Dr. José Fragelli, 786, Bairro: Centro, São Félix do Araguaia/MT; 

Médica Perita: DENISE CRISTINA ALVES CARVALHO, CRM/MT: 7812.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14697 Nr: 1511-58.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Faustino Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes da Perícia Médica que se realizará no dia 

13/12/2018, ás 14:40h(MT) - endereço: Fórum - sala do CEJUSC - sito na 

Av. Dr. José Fragelli, 786, Bairro: Centro, São Félix do Araguaia/MT; 

Médica Perita: DENISE CRISTINA ALVES CARVALHO, CRM/MT: 7812.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 2992 Nr: 966-95.2001.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovair Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOVAIR BATISTA DOS SANTOS, 

Filiação: Divina Ferreira Barbosa e Manoel Batista dos Santos, data de 

nascimento: 22/12/1976, brasileiro(a), natural de Porangatu-GO, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 996277019. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA QUALIFICADO para que, ciente, 

cumpra a determinação judicial firmada nos autos e abaixo consignada, 

mais precisamente para COMPARECER PERANTE ESTE NO PRÓXIMO DIA 

13/11/2018, ÀS 8h30min (MT), para a Sessão de Julgamento perante o 

Tribunal do Júri (End. Plenário da Câmara de Vereadores - ao lado do 

Fórum).

Despacho/Decisão: Autos ID Nº 2992Vistos em correição, 

etc.Considerando a informação noticiada pelo D. representante Ministerial, 

necessário se faz a redesignação da sessão a ser realizada no Tribunal 

do Júri, o qual designo o dia 15 de maio de 2018, às 08h30min. (Horário 

Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor expedir as 

intimações que se fizerem necessárias, em caráter de urgência, ante a 

proximidade da sessão designada anteriormente. Às providências.São 

Félix do Araguaia - MT, 28 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, Flávio Sousa Nogueira, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 09 de novembro de 2018

Janaína Cristina de Almeida Juiza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43109 Nr: 317-42.2015.811.0017

 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: Chirlei Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes da Perícia Médica que se realizará no dia 

13/12/2018, ás 14:20h(MT) - endereço: Fórum - sala do CEJUSC - sito na 

Av. Dr. José Fragelli, 786, Bairro: Centro, São Félix do Araguaia/MT; 

Médica Perita: DENISE CRISTINA ALVES CARVALHO, CRM/MT: 7812.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21071 Nr: 1975-77.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Maria dos Santos Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes da Perícia Médica que se realizará no dia 

13/12/2018, ás 17:00h(MT) - endereço: Fórum - sala do CEJUSC - sito na 

Av. Dr. José Fragelli, 786, Bairro: Centro, São Félix do Araguaia/MT; 

Médica Perita: DENISE CRISTINA ALVES CARVALHO, CRM/MT: 7812.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37074 Nr: 986-66.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes da Perícia Médica que se realizará no dia 

13/12/2018, ás 16:20h(MT) - endereço: Fórum - sala do CEJUSC - sito na 

Av. Dr. José Fragelli, 786, Bairro: Centro, São Félix do Araguaia/MT; 

Médica Perita: DENISE CRISTINA ALVES CARVALHO, CRM/MT: 7812.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38732 Nr: 2480-63.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivoni Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Flavio Marcio de Sousa Oliveira - OAB:13346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes da Perícia Médica que se realizará no dia 

13/12/2018, ás 15:40h(MT) - endereço: Fórum - sala do CEJUSC - sito na 

Av. Dr. José Fragelli, 786, Bairro: Centro, São Félix do Araguaia/MT; 

Médica Perita: DENISE CRISTINA ALVES CARVALHO, CRM/MT: 7812.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40366 Nr: 986-32.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claúdio Antonio Buziquia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780 - O

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem exame do mérito, nos 

termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.P.I.C.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. São Félix do Araguaia/MT, 09 de novembro de 2018.Janaína 

Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143869 Nr: 1222-42.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmiro Alves Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência admonitória para o dia 21 de Novembro de 2018, às 

15h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias, com a devida 

antecedência para o comparecimento ao ato.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138710 Nr: 1686-03.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora para Apresentar 

Impugnação à Contestação de fls. 35-47, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 138710 Nr: 1686-03.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 138710

Vistos.

De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os 

requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada 

data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não 

ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato.

No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito 

processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo 

legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da 

realização dessa audiência.

Ademais, a autorização expressa para a não realização do ato “quando 

não se admitir a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada 

extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante 

improvável.

 E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto.

Assim, tendo em vista que ainda não foi instalado nessa Comarca o Centro 

de Conciliação e Mediação (Cejusc), considerando que o INSS, 

reiteradamente, sequer se faz presente nas audiências de instrução de 

processos semelhantes ao presente feito, bem como pelo fato de que a 

audiência de conciliação poderá ser designada a qualquer momento, no 

decorrer do feito e, por não vislumbrar qualquer prejuízo às partes, 

dispenso a realização da audiência de que trata o artigo 334 e §§ do CPC.

 Cite-se a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 335 do NCPC, sob pena de, não o fazendo, 

ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) Havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 

15 dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais;

 c) Em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências, expedindo o necessário.

São Félix do Araguaia/MT, 19 de julho de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38228 Nr: 2057-06.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricia Bezerra Cavalcante

 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:

 IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para apresentar Contrarrazões ao Recurso de apelação de fls. 

85-90, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12783 Nr: 1615-84.2006.811.0017

 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: Agenor Parente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edino da Silva Gama, Maria Raimunda da Silva 

Gama, Edilson Alves Parente, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Jovencio Alves Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para que apresente memória de cálculo 

atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32405 Nr: 1059-09.2011.811.0017

 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: Humberto Alves da Rocha

 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:

 IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte Autora para apresentar 

Impugnação à Contestação de fls. 152-167, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145247 Nr: 2036-54.2018.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Paz Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte Autora para apresentar 

Impugnação à Contestação de fls. 23-49, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145251 Nr: 2039-09.2018.811.0017

 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: Veronez Passarinho da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte Autora para apresentar 

Impugnação à Contestação de fls. 20-38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145288 Nr: 2069-44.2018.811.0017

 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: Lucirene Pereira Passarinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação de fls. 22-43, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134013 Nr: 822-96.2016.811.0017

 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: Agropecuária Marcélia "3" LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimafe - Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 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.: 146440 Nr: 2799-55.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente de Paula Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO JOSÉ DE MOURA JUNIOR 

- OAB:12915

 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.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53156 Nr: 1229-58.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Gonçaloda Costa - 

OAB:15304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384/MT, FÁBIA TIAGO DE PAULA - OAB:13775, 

Juarez Vasconcelos - OAB:MT/5.460-B, Ladário Silva Borges Filho - 

OAB:MT/8104, Lauro Gonçaloda Costa - OAB:15304, Rafael 

Vasconcelos - OAB:MT 5460 B

 PROCESSO/CÓD. Nº 53156

Vistos, etc.

Processo sentenciado e transitado em julgado.

A defesa aviou pedido de justificação criminal a fim de instruir posterior 

revisão criminal, pugnando pela oitiva da testemunha Rosemari Monteiro 

Pires (fls. 2094/2096).

O Ministério Público se manifestou pelo desentranhamento do pedido e por 

sua distribuição como ação cautelar preparatória ou incidente processual 

preparatório. Ademais, foi pelo indeferimento do pleito defensivo (fls. 

2098/2103).

É o relatório, fundamento e decido.

Primeiramente, entendo por pertinente a distribuição do pedido defensivo 

como incidente processual preparatório.

Proceda-se com o desentranhamento das fls. 2094/2096, devendo-se 

distribuir como incidente processual preparatório.

Em seguida, junte também a cota ministerial de fls. 2098/2103 àquele 

incidente.

Mantenha-se cópia das peças de fls. 2098/2103, inclusive desta decisão, 

neste processo sob o cód. 53156, após, apense-se o incidente e 

voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 09 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26165 Nr: 531-62.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alzira Maria Theophilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Maria Rossignoli - 

OAB:MT-2515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Viegas de 

Oliveira - OAB:1378955

 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 QUE APRESENTE OS DADOS BANCÁRIOS PARA 

QUE SEJA FEITO OS ALVARÁS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56345 Nr: 831-43.2015.811.0098

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ouro Fino Agronegócio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Marinho Rodrigues
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 Autos: 831-43.2015.811.0098

Código: 56345

Vistos.

Certifique-se o oferecimento da presente impugnação nos autos 

principais.

Em seguida, certifique-se a tempestividade da presente impugnação (art. 

293, CPC).

Processe-se na forma do artigo 293, do Código de Processo Civil, sem 

suspensão do processo, ouvindo-se o autor no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Intime-se

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 25 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54236 Nr: 719-11.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Arce da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 54236

 Vistos etc.

Atento à nomeação de fl. 123, percebe-se que o causídico Erykson 

Thyago Pereira da Silva fez jus a 01 (uma) URH, que teve sua certidão de 

credito expedida à fl. 128. Ademais, tendo em vista que o mesmo 

continuou patrocinando os interesses do reeducando, arbitro-lhe mais 01 

(uma) URH a títutlo de honorários advocatícios, a serem executados 

ulteriormente em face do estado de Mato Grosso. Expeça-se a competente 

certidião.

Após, considerando que o recuperando reside na Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, conforme fls. 151/152, DETERMINO a remessa dos presentes 

autos ao Juízo da Execução Penal daquela Comarca, com fulcro no artigo 

1.547 CNGC/MT.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 11 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54236 Nr: 719-11.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Arce da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 54236

Vistos etc.

Intime-se o causídico nomeado à fl. 123 para se manifestar, em 05 (cinco) 

dias, sobre o cálculo de pena de fl. 143 e a impugnação ministerial de fls. 

144-147.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 01º de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31222 Nr: 718-31.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Rodrigues de Souza, Tiago 

Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA, 

Cpf: 04797104147, Rg: 2490035-4, Filiação: Rosangela Rodrigues de 

Souza, data de nascimento: 02/11/1991, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, braçal. 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: Processo nº. 718-31.2011.811.0098Código nº. 31222Autor: 

Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéus: João Paulo Rodrigues 

de Souza e Tiago Rodrigues de SouzaS E N T E N Ç AVISTOS, ETC.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra JOÃO PAULO 

RODRIGUES DE SOUZA e TIAGO RODRIGUES DE SOUZA, qualificados na 

inicial, como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do 

Código Penal, porque, no dia 26 de junho de 2011, por em via pública, nas 

proximidades do terminal rodoviário, nesta Cidade e Comarca de Porto 

Esperidião/MT, os denunciados, deram inicio a um crime de homicídio 

tentado contra vítima, Cleiton Pires de Andrade.Adoto como relatório o que 

consta as fls. 241/244.Após regular instrução criminal, em juízo de 

admissibilidade da culpa decidiu-se pela pronúncia dos réus, nos termos 

da denúncia (fls. 169/172). Em decorrência, hoje foram submetidos a 

julgamento popular.Considerando que o Conselho de Sentença, ao 

apreciar os quesitos em relação ao réu JOÃO PAULO RODRIGUES DE 

SOUZA, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva;Considerando que 

o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado de forma 

tentada;Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o 

réu;Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime 

foi cometido por motivo fútil;Considerando que o Conselho de Sentença 

reconheceu que o crime foi cometido por meio que dificultou a defesa da 

vítima;Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos 

em relação ao réu TIAGO RODRIGUES DE SOUZA, reconheceu a 

materialidade e a autoria delitiva;Considerando que o Conselho de 

Sentença reconheceu que o crime foi praticado de forma 

tentada;Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o 

réu;Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime 

foi cometido por motivo fútil;Considerando que o Conselho de Sentença 

reconheceu que o crime foi cometido por meio que dificultou a defesa da 

vítima;Atento à soberana decisão do Conselho de Sentença CONDENO os 

réus JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA E TIAGO RODRIGUES DE 

SOUZA, ambos qualificados na inicial, como incursos nas penas do artigo 

121,§ 2ºincisos II e IV, c/c o Art. 14, II, cc. Art.29, todosdo Código Penal.Em 

face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar 

os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos 

seguintes termos:RÉU JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZAA 

culpabilidade do réu é coerente com o tipo penal, agindo com desígnio 

próprio, sendo dele exigido comportamento diverso.O acusado não possui 

antecedentes criminais.Quanto a sua personalidade, há indícios de 

propensão ao crime;Em relação a sua conduta social, também não há 

informação nos autos, devendo ser considerada normal.As circunstâncias 

e consequências do crime são equivalentes ao tipo penal.O 

comportamento da vítima não influenciou para a prática delitiva.Assim, 

considerando as circunstâncias objetivas e subjetivas acima 

mencionadas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 13 (treze) anos 

de reclusão.Uma vez que o Conselho de Sentença admitiu a presença de 

mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo fútil e mediante 

recurso que dificultou a defesa da vítima) na esteira do entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a segunda deve servir como 

agravante.Nesse sentido: (STJ, Resp 730085/DF, Resp 2005/0025988-5, 

Min. Gilson Dipp, 5ª Turm, 23/08/2005, DJ 19.09.2005, p. 375).Reconheço, 

pois, a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da 

vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.Todavia, 

configura-se nos autos em favor do acusado a atenuante da menoridade 

relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal considerando que à 

época do crime era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, circunstância 

que prepondera na espécie, por força do disposto no art. 67, do Código 

Penal, razão pela qual, compenso tais causas, restando inalterada a pena 

em 13 (doze) ANOS DE RECLUSÃO.Ausentes causas de aumento de 

pena, considerando que o conselho de Sentença reconheceu que o crime 
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foi praticado na modalidade tentada, tendo por norte o iter criminis 

percorrido, reduzo a pena da metade totalizando em 06 (seis) anos e 06 

(seis) meses de reclusão.DA DETRAÇÃO DA PENATendo em vista que o 

acusado foi preso no dia 29 de Junho de 2011 (fl. 31), e sendo solto no 

dia 24 de Abril de 2012 (fl. 178), totalizando 09 (nove) meses e 24 (vinte e 

quatro) dias, DETRAIO TAL MONTANTE DA PENA acima exposta, 

totalizando em 05 (cinco) anos,06 (seis) meses e 06 (seis) dias.RÉU 

TIAGO RODRIGUES DE SOUZAA culpabilidade do réu é coerente com o 

tipo penal, agindo com desígnio próprio, sendo dele exigido comportamento 

diverso.O acusado não possui antecedentes criminais.Quanto a sua 

personalidade, não há nada que possa ser valorado em desfavor do 

réu;Em relação a sua conduta social, também não há informação nos 

autos, devendo ser considerada normal.As circunstâncias e 

consequências do crime são equivalentes ao tipo penal.O comportamento 

da vítima não influenciou para a prática delitiva.Assim, considerando as 

circunstâncias objetivas e subjetivas acima mencionadas, fixo a 

pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.Uma vez que o 

Conselho de Sentença admitiu a presença de mais de uma qualificadora 

(crime cometido por motivo fútil e mediante surpresa) na esteira do 

entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a segunda deve 

servir como agravante.Nesse sentido: (STJ, Resp 730085/DF, Resp 

2005/0025988-5, Min. Gilson Dipp, 5ª Turm, 23/08/2005, DJ 19.09.2005, p. 

375).Reconheço, pois, a circunstância agravante do recurso que dificultou 

a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código 

Penal.Todavia, configura-se nos autos em favor do acusado a atenuante 

da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal 

considerando que à época do crime era menor de 21 (vinte e um) anos de 

idade, circunstância que prepondera na espécie, por força do disposto no 

art. 67, do Código Penal, razão pela qual, compenso tais causas, obtendo 

assim 12(doze) ANOS DE RECLUSÃO.Ausentes causas de aumento de 

pena, considerando que o conselho de Sentença reconheceu que o crime 

foi praticado na modalidade tentada, tendo por norte o iter criminis 

percorrido, reduzo a pena da metade totalizando em 06 (seis) anos de 

reclusão.DA DETRAÇÃO DA PENATendo em vista que o acusado foi 

preso no dia 29 de Junho de 2011 (fl. 31), e sendo solto no dia 24 de Abril 

de 2012 (fl. 178), totalizando 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias, 

DETRAIO TAL MONTANTE DA PENA acima exposta, totalizando em 05 

(cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão.DO REGIME DE 

CUMPRIMENTO DA PENANos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, 

alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, fixo 

aos réus o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento das suas 

penas.Tendo em vista o fato de que os réus permaneceram soltos durante 

a toda a instrução criminal, bem como tendo em vista a fixação de regime 

semiaberto para cumprimento de pena, CONCEDO-LHES O DIREITO DE 

APELAR EM LIBERDADE.Deixo de proceder à substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, 

inciso I, do Código Penal.Deixo de aplicar ainda a suspensão condicional 

da pena, com fundamento no art. 77, caput, do Código 

Penal.DELIBERAÇÕES FINAISDeixo de condenar os réus ao pagamento 

das custas processuais, por serem pessoas de parcos recursos.Com o 

trânsito em julgado:-EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA;- 

lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados;- oficie-se ao Juízo de 

seus domicílios eleitorais para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. 

(suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento 

n. 03/03, da Corregedoria Geral Eleitoral/MT; - comuniquem-se os órgãos 

de registro;- comunique-se o Juízo da Execução Penal (apenas se 

expedida guia provisória), ou, do contrário, expeçam-se as guias 

definitivas e encaminhe-se ao Juízo da execução;Publicada na Câmara 

Municipal de Porto Esperidião da Comarca de Porto Esperidião-MT, aos 15 

de Maio de 2014, às 14:34 horas, saindo as partes intimadas para os 

efeitos recursais.Registre-se. Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de 

Souza JuniorJuiz Substituto - Presidente do Tribunal do Júri

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, 10 de novembro de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62305 Nr: 70-07.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Cardoso da Silva, LUCAS BATISTA 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO CARDOSO DA SILVA, Cpf: 

99070030187, Rg: 4866226, Filiação: Jovita Bento da Silva e Divaldo Pedro 

Cardoso, data de nascimento: 17/09/1984, brasileiro(a), natural de 

Jatai-GO, casado(a), atônomo, Telefone 66 9934 4676. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos iclusos autos que o denunciado 

apropriou-se de coisa móvel alheia em razão de ofício , emprego ou 

profissão constante em seis galões cheio de óleo diesel de vinte litros 

pertencente à vítima Comercial Pontelac Ltda.

Despacho: Código: 56429Vistos.Os elementos de cognição produzidos 

demonstram, até então, a existência do crime e indícios de autoria na 

pessoa dos réus preenchendo, portanto, os requisitos do art. 41 do CPP e 

não sendo o caso de se aplicar o art. 395 do mesmo diploma, RECEBO a 

denúncia ofertada em desfavor de ROBERTO CARDOSO DA SILVA, 

LUCAS BATISTA PINHEIRO e JOSÉ PAULO DURANTE, por satisfazer os 

requisitos legais. Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal. 

Citem-se os acusados para responderem a denúncia/queixa no prazo de 

10 (dez) dias (art. 396 c/c art. 396-A do CPP), entregando-lhes a contrafé 

da denúncia. Ao se proceder a citação dos acusados, estes deveram ser 

informados de que se não tiverem advogado, ocorrerá à nomeação de 

defensor para atuar em benefício dos mesmos, razão pela qual deverão 

declarar na mesma oportunidade se possuem ou não, certificando-se as 

respostas nos autos. Comunique-se o recebimento da denúncia contra os 

denunciados ao Instituto de Identificação Nacional de Brasília, ao 

Distribuidor Criminal, ao Instituto de Identificação do Estado e a Delegacia 

de origem, bem como ao Sistema Nacional de Informações Criminais 

(SINIC). Certifique-se os antecedentes dos denunciados na Comarca e 

requisite-se informações sobre os aludidos antecedentes juntos aos 

demais órgãos, juízos e instituições. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Porto Esperidião/MT, 20 de março de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza 

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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 10 de novembro de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53142 Nr: 1215-74.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aurelio Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helen Patrícia dos Santos Lemes, Patrick de 

Barros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELEN PATRÍCIA DOS SANTOS LEMES, 

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 
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seguir transcrita. .

Sentença: Portanto, à luz do exposto, nos termos do art. 487, III, “a”, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência 

do pedido formulado na inicial em relação requerida Helen Patrícia dos 

Santos Lemes, ato contínuo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do 

Requerente quanto a exoneração da obrigação alimentar em relação ao 

requerido Patrick de Barros da Silva, determinando ao Requerente a 

continuidade na prestação alimentícia nos termos já fixados, devendo tais 

valores serem creditados na conta 25.668-4, agência 1320-x, Banco do 

Brasil, em nome do alimentando Patrick de Barros Silva, declarando extinto 

o presente feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).Sem 

condenação em custas e despesas processuais.Arbitro os honorários 

advocatícios em favor dos ilustres causídicos nomeados, Dra. Adrielle dos 

Santos Bachega – OAB/MT 15.192 e Dr. Otávio Simplício Kuhn – OAB/MT 

14.238, no valor equivalente a 02 (duas) URH para cada patrono, 

conforme tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista a 

natureza do feito e a relevante e nobre atuação nos interesses dos 

Requeridos e Requerentes, respectivamente.Expeçam-se as respectivas 

certidões quanto aos honorários ora fixados.Com o transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-sePorto 

Esperidião MT, 06 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 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, 10 de novembro de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62717 Nr: 3829-33.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEVARE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CAMPOS VARNIERI - 

OAB:18116/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o pagamento 

da diligência, que deverá ser recolhido mediante emissão de guia 

disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do 

mandado de Execução. Informo ainda aos advogados, que a escrivania 

não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas 

juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor 

de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31827 Nr: 614-25.2013.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Carvalho Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RADER, ELENITA BORTOLINI RADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Donizedi de Sousa 

Silva - OAB:59703/SP, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

SILVIO CARVALHO DINIZ ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

COM TUTELA ANTECIPATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

em face de MARCOS RADER e ELENITA BORTOLINI RADER, todos 

qualificados nos autos, conforme narrativa constante da petição inicial.

Em decisão de fls. 127/128v, este Juízo determinou a intimação da parte 

autora para se manifestar quanto à carência da ação, “visto que pretende 

em nome próprio direito do ESPÓLIO”, cuja discussão já tramita nos feitos 

de códigos 7066 e 31891.

Prazo transcorrido sem manifestação da parte autora.

É o relato do necessário.

 Decido.

Segundo o artigo 17 do Código de Processo Civil, “para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade”, assim considerada a pertinência 

subjetiva da ação, atinente à efetiva titularidade deste direito, 

caracterizado pela publicidade, subjetividade e abstração.

Assim é que, na esteira do que dispõe artigo 18 do Código de Processo 

Civil, a pertinência subjetiva tem precedência sobre os demais requisitos 

da ação, uma vez que somente a presença dos interessados diretos e 

legítimos autoriza ao magistrado o exame de mérito do interesse exposto 

pelo demandante, aferindo o merecimento da pretensão.

Ademais, ocorre ilegitimidade ativa quando a parte pleiteia em nome próprio 

direito alheio.

É o que ocorre no presente caso sub judice.

Sendo assim, verificada a ausência de legitimidade, deve o processo ser 

declarado extinto, sem resolução do mérito, especialmente quando a parte 

autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre o vício apontado 

e se quedou inerte (art. 9, CPC).

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custasjá recolhidas.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do princípio da 

causalidade.

SECRETARIA: CADASTRAR ADVOGADOS E PUBLICAR VIA DJE.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33657 Nr: 861-69.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdM, GBdM, GBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de sua advogada, para que se 

manifeste acerca da devolução de carta precatória (Ref.57).

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59002 Nr: 2727-76.2018.811.0079

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: PEDRO NARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço Registral Imobiliário da Comarca de 

Ribeirão Cascalheira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência, requisitando do Cartório do 1º Ofício 

toda a documentação apresentada pelo requerente na ocasião do 

protocolo de averbação do Georreferenciamento.

 Fixo o prazo de 5 dias.

Cumpra-se, com urgência.

Vara Única

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36095 Nr: 2653-61.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INERCILIA PEREIRA BRITO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Manoel Lozano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Pereira Guedes - 

OAB:69831/SP, RENATA LOZANO GRUMACH - OAB:OAB/SP n°312786

 Despacho.

Vistos em correição.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 08/04/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51981 Nr: 3471-08.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxswel Freire de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Alexis Loureiro 

Júnior - OAB:.OAB/MG 74.188, LOURENÇO GOMES GADÊLHA DE 

MOURA - OAB:21233

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58215 Nr: 2345-83.2018.811.0079

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA, MAXIMIANO ALVES COSTA, 

Antonia Alves da Costa, ANÁLIA ALVES COSTA DA SILVA, RAIMUNDA 

ALVES DA COSTA, ANTONIO ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anaides Alves Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCRÉCIA DA SILVA 

MARQUES FRANCISQUETI - OAB:17247

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado o patrono da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação e 

documentos apresentados pela Requerida (Ref: 13).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50460 Nr: 2790-38.2017.811.0079

 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: DOMINGOS NASCIMENTO SANTOS, RAIMUNDA 

AMORIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR RIBEIRO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECLARANDO RESCINDIDA A 

RELAÇÃO CONTRATUAL firmada entre as partes, bem como 

DETERMINANDO O DESPEJO, no prazo de 15 dias, sob pena de 

desocupação forçada. Ainda, condeno o réu ao pagamento dos alugueres 

atrasados, nos termos da petição inicial, incluindo os vencidos e 

vincendos, com juros legais de mora no importe de 1% ao mês, desde a 

citação, bem como correção monetária, de acordo com o INPC, desde o 

ajuizamento.Custas e honorários advocatícios pelo réu, os últimos 

arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59425 Nr: 2918-24.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caio Cesar Veloso Reis, OUTRO (S)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Esteves Alves 

Ferreira - OAB:OAB/GO 33.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para localização da testemunha.

Decorrido o prazo in albis, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48434 Nr: 1847-21.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE JESUS PEREIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:GO 18.828, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:GO 

21.593-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Não há custas pendentes.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44211 Nr: 1872-68.2016.811.0079
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charlene da Silva Novais, Ivanilda Bilherme 

Batista, Wemerson de Moura Sanches, Paulo Cesar Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Alves Theodoro de 

Moraes - OAB:11950/O, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, 

Fernando Melo - OAB:14.312-B, Gracielli de Oliveira Gallego - 

OAB:OAB/MT 10755, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031, Mitsy 

C. Batista - OAB:16.560, Sebastião Carlos Toledo - OAB:13.217 

OAB/MT

 Diante do exposto, e pelos argumentos anteriores, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulada por Wemerson de Moura 

Sanches.Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INTERROGATÓRIO do acusado WEMERSON para o dia 17 de dezembro de 

2018, às 14h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário a fim de escoltar e conduzir o 

acusado à audiência supra. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34528 Nr: 1281-77.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perpetua da Silva Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº.56/2007-CGJ/MT, e 

art.11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requesição/Precatório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52583 Nr: 3747-39.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ERNESTO ANDREOLLA, SONIA 

MARTA BEDIN ANDREOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZE HEUKO - OAB:30.356/PR, 

José Ivan Guimarães Pereira - OAB:13.037/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pericles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:PR 18.294

 Vistos.

 Ante a petição retro (Ref: 18), devolva-se. Imediatamente, com as baixas 

e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8662 Nr: 922-79.2004.811.0079

 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: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT, 

ESPÓLIO DE OSMAR KALIL BOTELHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marco Aurélio Fullin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 Vistos.

Observo que as partes não especificaram o que pretende com a produção 

de prova oral, em inobservância à decisão de REF 31.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Transcorrido o prazo, abra-se vista ao Ministério Público.

Por fim, conclusos para início da fase instrutória ou julgamento 

(eventualmente).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56019 Nr: 1487-52.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Moreira Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCK FEITOSA CÂMARA - 

OAB:33571

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, desde já autorizo a 

expedição de carta precatória para inquirição de eventuais testemunhas.

 Fixo o prazo de 40 (quarenta) dias para cumprimento das missivas.

 Por fim, tornem conclusos para designação de audiência de instrução em 

momento oportuno.

 Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53708 Nr: 2213-10.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGTDA, Maria de Fátima Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:OAB/MT 12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184/A

 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 a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 4139 Nr: 157-92.2004.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Salomão, Leda Terezinha Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:15.464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 4139

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de penhora e avaliação de ref. 10:

1. Assim sendo, proceda-se, via Oficial de Justiça à PENHORA E 

AVALIAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO, lavrando-se o respectivo auto ou 

termo (art. 838, do CPC) no imóvel descrito na ref. 10, e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade a parte executada (art.841, do CPC).

2. Recaindo a penhora em bens imóveis, INTIME-SE também, havendo, o 

cônjuge da parte executada (art. 842, do CPC). Não sendo possível à(s) 

intimação (ões), certifique-se detalhadamente o Sr. Meirinho as diligências 

realizadas.

3. Com a juntada do mandado de avaliação e penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direit

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

5. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-43.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA NEVES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000108-43.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

$14,310.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: DANIELA CRISTINA NEVES BRITO, Endereço: RUA 

LAMBARI, S/N, CIDERLANDIA, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 

POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): POLO ATIVO: 

DANIELA CRISTINA NEVES BRITO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito de Litigância de má 

fé, custas processuais e honorário advocatícios, com os acréscimos 

legais, no valor de R$ 1.809,46 (mil oitocentos e nove reais e quarenta e 

seis centavos) (cálculo anexo), sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 

que, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 

expedido, desde logo, Certidão para cobrança pelo FUNJAURIS, conforme 

sentença anexa, petição e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Anexa RIO BRANCO, 12 de 

novembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-72.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON COSMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000119-72.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

$14,310.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: JAILSON COSMO DOS SANTOS, Endereço: RUA 

DOURADOS, S/N, INDEFINIDO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): POLO ATIVO: JAILSON COSMO DOS SANTOS A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o débito de Litigância de má fé, custas processuais e honorário 

advocatícios, com os acréscimos legais, no valor de R$ 1.809,46 (mil 

oitocentos e nove reais e quarenta e seis centavos) (cálculo anexo), sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, Certidão para cobrança 

pelo FUNJAURIS, conforme sentença anexa, petição e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). RIO BRANCO, 12 

de novembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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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: 1000118-87.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATAYNNY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000118-87.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

$14,310.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: MARIA NATAYNNY DOS SANTOS, Endereço: RUA GETULIO 

VARGAS, S/N, QD 05, CIDERLANDIA, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 

78278-000 POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): POLO 

ATIVO: MARIA NATAYNNY DOS SANTOS A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito de Litigância de má 

fé, custas processuais e honorário advocatícios, com os acréscimos 

legais, no valor de R$ 1.809,46 (mil oitocentos e nove reais e quarenta e 

seis centavos) (cálculo anexo), sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 

que, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 

expedido, desde logo, Certidão para cobrança pelo FUNJAURIS, conforme 

sentença anexa, petição e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). RIO BRANCO, 12 de novembro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-20.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000116-20.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

$14,310.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: MARINA OLIVEIRA DA SILVA, Endereço: AV TANCREDO 

NEVES, 840, CIDERLANDIA, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 

POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): POLO ATIVO: 

MARINA OLIVEIRA DA SILVA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito de Litigância de má fé, custas 

processuais e honorário advocatícios, com os acréscimos legais, no valor 

de R$ 1.809,46 (mil oitocentos e nove reais e quarenta e seis centavos) 

(cálculo anexo), sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

Certidão para cobrança pelo FUNJAURIS, conforme sentença anexa, 

petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do 

CPC). RIO BRANCO, 12 de novembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70181 Nr: 2780-72.2016.811.0032

 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: Sueli Bertaglia Braum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos.Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria por 

Idade Rural, ajuizada por SUELI BERTACLIA BRAUM, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando, para 

tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 
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benefício previdenciário.Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo 

Código de passo a sanear o feito.Recebida a inicial, ocasião em que foi 

indeferida a antecipação de tutela à parte autora, lhe sendo concedido o 

benefício da Gratuidade de Justiça (ref.4).Citada, a parte requerida 

apresentou contestação, em ref.12, com apresentação de documentos. 

Intimada, a parte autora apresentou impugnação à contestação, de 

ref.16.Na peça de defesa, a requerida alegou preliminar de prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao 

ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 

Federal n. 8.213/91.Com efeito, insta salientar que a prescrição aqui 

arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou seja, o direito ao 

recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim as prestações 

não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão prescrevendo 

em face da demora do beneficiário em requerê-las, especialmente porque 

atinente à relação de trato sucessivo.Nesse passo, considerando que a 

prescrição tem seu início a partir do vencimento de cada parcela, antes de 

tudo, faz-se necessário fixar a data do início do benefício, para só então, 

verificar a ocorrência ou não da prescrição. Sendo assim, tenho por mim 

que a preliminar alegada deverá ser apreciada com maior segurança no 

momento da prolação da sentença.Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

17 de abril de 2019, às 17h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76667 Nr: 3382-29.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário José de Souza Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça de ref:35, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50658 Nr: 585-56.2012.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Nunes Severo Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES 

- OAB:12588/O

 Processo nº 585-56.2012.811.0032

Código nº 50658

Vara Única

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de ANTÔNIO NUNES SEVERO GOMES, ambos 

qualificados nos autos.

Em petição de fl. 115, requer o executado a designação de audiência de 

conciliação.

Pois bem. Atento ao desenrolar dos autos, bem como às possíveis 

consequências da constrição judicial dos bens do devedor, tenho que 

merece acolhimento o pedido da parte executada, designando-se 

audiência de conciliação, com a finalidade de por fim ao litígio.

Com efeito, com a vigência do novo CPC, a conciliação, a mediação, e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelo juiz e advogados, a teor do disposto no art. 3º, § 3º do 

referido diploma legal, norma esta que vale inclusive para as ações de 

execução.

Não sem razão o art. 139, inciso V, também do CPC, aduz que “o juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição”.

Dessa forma, antes de analisar e apreciar qualquer pedido das partes, 

designo audiência de conciliação, a ser presidida por este magistrado, 

para o dia 10 de dezembro de 2018, às 15h30min, na sala de audiências 

do Fórum da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Ressalto que, nos termos do que dispõe o art. 334, § 8º, do CPC, o não 

comparecimento de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado como ato atentatório à dignidade da justiça, e será 

sancionado com multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se as partes, através de seus respectivos advogados (art. 334, § 

3º do CPC), para comparecerem, acompanhados de seus respectivos 

patronos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 09 de novembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72510 Nr: 1099-33.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CEZAR ANTONIACOMI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de itnimar o exequente para manifestar sobre a pesquisa 

realizada (ref:29) bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83925 Nr: 2865-87.2018.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Hemorges Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:Mat. Nº 2139167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Oliveira 

Santos Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 Certifico que os embargos a execução sáo tempetivos. Nos termos do 

Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o embargado para manifestação no prazo de 15 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28695 Nr: 1573-14.2011.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Santa Lúcia Ltda, José Gilberto 

Borges de Freitas, Camila Bicudo Vilela de Freitas, Marcos Vilela de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:OAB/MT 11.322

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTOS DE TERCEIROS

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 1573-14.2011.811.0032 Código: 28695

ESPÉCIE: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

PARTE REQUERIDA: Agropecuária Santa Lúcia Ltda e José Gilberto 

Borges de Freitas e Camila Bicudo Vilela de Freitas e Marcos Vilela de 

Freitas

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/08/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 27.944,38

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Terceiros e Interessados, atualmente em 

lugar incerto e não sabido. Para apresentar provas de quitação e dívidas 

fiscais que cai sobre o bem.

RESUMO DA INICIAL: Imóvel rural denominado "Fazenda Santa Lúcia" 

situado no Lote Restrito neste Município de Rosário Oeste - MT, com área 

de 730,00 ha (setecentos e trinta hectares) achando-se o respectivo 

marcos assim colocado. o 1° no serrado 14.000 metros da serra de 

Araras, na divisa das terras da Sesmaria Saloba; a 2 sobre um marco 

antigo das Sesmaria Saloba e Cocais e a 1.440,00 metros do ao rumo de 

64°15'SE limitando com a Sesmaria Saloba; o 3° da divisa das terras da 

Sesmaria Estiva e a 6.140,00 metros do 2° ao rumo de 04º20'NE, 

confinando com a Sesmaria Cocais; o 4º no mato, junto ao morro Grande 

da Serra das Araras a 1.000,00 metros do 3º ao rumo de 72º45'SO, 

confrontando com a SesmariaEstiva e a 5.260,00 metros do 1º, ao rumo 

de 08º48'SO, sendo a Serra das Araras, limite do lote entre o 4ºe 1º 

marcos, como tudo consta do memorial e planta arquivados no D.T.C 

Cadastro/Incra - Código nº904 066 260 819 4-Ár total de 4.648,5 ha em 

nome de Emsa Industria Madeira Ltda - Certidões nº11.668 e 11.669 do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria - IN de 03/04/95 - 

Certidões de Quitação de Tributos da SRF/MF nºs M-410018 e 305/95 - 

DRF/Cuiabá/MT de 28/04/95 e 16/05/95. Proprietária EMSA – INDÚSTRIA 

MADEIREIRA LIMITADA, com sede à Estrada Vera - Gleba Rio Ferro no 

Município de Sinop - MT, inscrita no CGC(MF) sob n° 15.360.365/0001-02. 

Registro anterior 1363 fls. 02 Lº 02 de 27/03/85. O oficial

DECISÃO

Vistos.Inicialmente, verifico que há nos autos a aceitação, por parte do 

expert nomeado para a realização da perícia técnica (fl. 185), acerca do 

valor dos honorários periciais, e que houve o depósito do valor integral, 

portanto DETERMINO que a Secretaria expeça o Alvará para o 

levantamento de 50% do valor depositado, a título de honorários periciais, 

em favor do nobre perito e o INTIME para que tome conhecimento, 

colacionando à intimação cópia do petitório de fl. 211 para que informe a 

data, horário e local prováveis para a realização do ato, visto que há nos 

autos pedido para que a perícia seja acompanhada por assistente técnico 

contratado pela parte autora na folha há pouco indicada.

Após a perícia ser realizada e acostada aos autos, INTIMEM-SE as partes 

para que se manifestem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias.

Por sua vez, quanto ao pleito de liberação de valores atinentes a 80% do 

depósito realizado pela parte autora, tenho que deve ser indeferido, por 

ora. Isso porque, conforme dispõe o art. 33, § 2º, c/c art. 34, caput, do 

Decreto-lei n.º 3.365/41, o levantamento de tal valor depende de prova da 

propriedade, quitação das dívidas fiscais que recaiam sobre o bem e 

publicação de editais com prazo de 10 (dez) dias para conhecimento de 

terceiros.

Com efeito, muito embora haja nos autos prova de propriedade e quitação 

dos débitos fiscais, não há o cumprimento do terceiro requisito exigido por 

lei, razão pela qual mostra-se inoportuna a expedição de alvará neste 

momento, razão pela qual DETERMINO que a Secretaria publique o aludido 

Edital para este fim. Findo o prazo, sem nenhuma manifestação de 

terceiro, DEFIRO o pedido e, para tal, expeça-se o Alvará para liberação 

de 80% do valor depositado, em favor da parte ré. Caso haja 

manifestação de terceiro, retornem-me os autos conclusos para nova 

decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Eu, NAYARA RODRIGUES DOS SANTOS, ESTAGIÁRIA, digitei.

 Rosário Oeste - MT, 9 de novembro de 2018.

Ederaldo Lemes do Prado

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65911 Nr: 830-28.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça de ref:30, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85988 Nr: 3955-33.2018.811.0032

 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: SANDRA VERÔNICA NUNES DE SOUZA OJEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, proposta por 

SANDRA VERÔNICA NUNES DE SOUZA OJEDA, representado por sua 

advogada constituída, visando promover a retificação de seu registro de 

casamento civil, a fim de constar, a correta escrita do nome.

 Inicialmente, considerando o valor percebido pela parte autora, como 

comprovado em holerite juntado (fls.12-PDF), INDEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça, nos termos do art.99, §2º, do CPC.

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, recolhendo-se as custas 

devidas. Após, voltem os autos conclusos.

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.: 66628 Nr: 1122-13.2016.811.0032

 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: Celia Roberta Querubin, MVQdAB, MQdAB, HQAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliakuim de Araújo Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CELSO PELEGRINI - 

OAB:3821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça de ref:24, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63080 Nr: 1831-82.2015.811.0032

 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: Carmindo Eves Costa Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Cardoso Alamino - 

OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais.

DEFIRO o Benefício da Gratuidade de Justiça.

Cite-se a parte requerida para que apresente contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Deixo de designar audiência de conciliação diante da natureza do direito 

discutido.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59475 Nr: 392-36.2015.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANGADA AGROPASTORIL LTDA, Paulo 

Caíres Lima, Edna Favaretto Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO os pleitos contidos na 

petição de ref. 32, afim de DETERMINAR a expedição de carta precatória à 

Comarca de Cuiabá para fim de citação da requerida Edna Favaretto Lima.

Ainda, DETERMINO ao Distribuidor da Vara que certifique nos autos a 

existência de ação de invetário onde figure como autor da herança Paulo 

Caires Lima.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69175 Nr: 2363-22.2016.811.0032

 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: Caetano Norberto de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido contido no petitório retro a fim de dispensar a realização 

de audiência de conciliação, notadamente em virtude do interesse 

discutido, que não comporta autocomposição.NOMEIO como perito judicial, 

independentemente de compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, 

CRM/MT 9.555, com endereço profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 

1683 – BAIRRO PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 78032-175 (e-mail: 

winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.NOMEIO a Assistente Social deste 

Juízo para que, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, realize a perícia 

socioeconômica junto à residência da parte autora, a fim de avaliar suas 

reais condições para obtenção do benefício ora pleiteado.CITE-SE o INSS, 

por intermédio da Procuradoria Federal Especializada, com a remessa dos 

autos para querendo contestar a presente demanda no prazo legal. Com a 

juntada dos respectivos laudos INTIMEM-SE desse logo as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67453 Nr: 1499-81.2016.811.0032

 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: TERÊNCIO ALUIZIO DE PINHO, Manoel Benedito da 

Cunha, JOEL BENEDITO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a petição inicial.

DEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça.

Cite-se a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação a 

ser desigda conforme pauta do Conciliador.

Frustrada a conciliação, iniciar-se-á o prazo para apresentação da 

contestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82701 Nr: 2185-05.2018.811.0032

 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: PDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso intentada pela PEDRO DA SILVA 

RONDON, em desfavor de ADELIA DIOGA DA GUIA.

Consoante a não localização da parte requerida, a parte autora requereu a 

sua citação, via edital, ante o teor da certidão da Sr. Oficial de Justiça 

(ref.41).

 À evidência, verifico que não foram esgotados todos os meios que 

viabilizassem a localização da parte requerida, antes de sua citação por 

edital, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e 

contraditório.

Esclareço que cabe ao juiz dirigir o processo e zelar pela regularidade 

formal da marcha processual, não permitindo que o processo caminhe 

para uma direção que certamente anulará os atos processuais já 

realizados.

 Imperioso ressaltar que no ambiente intraprocessual, é necessária a 

cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha, em 

tempo razoável, solução justa e efetiva para o caso posto sob análise do 

Poder Judiciário.

Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital 

formulado (ref.45).

Considerando a ausência de dados para pesquisas nos sistemas INFOJUD 

e BACENJUD (CPF), intime-se a parte autora para que traga aos autos 

referidas informações, no prazo de 10 dias..

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.: 73184 Nr: 1495-10.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN SANTOS DAMACENO - 

OAB:12721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais.

DEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça.

CITE-SE a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada conforme pauta do Conciliador.

Frustrada a tentativa de autocomposição, iniciar-se-á o prazo para 

apesentação de defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58867 Nr: 159-39.2015.811.0032

 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: Clemencia Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, considerando a imprescindibilidade que o caso requer, 

necessária a comprovação da condição de segurado, devendo o autor 

produzir início de prova material, conforme preceitua o §3° do art. 55 da 

Lei 8.213/91. Desta forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente o rol de provas que deseja 

produzir.INTIMEM-SE a parte autora, bem como a requerida, esta por meio 

de remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para comparecerem à 

audiência ora designada.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59684 Nr: 483-29.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Florencio de Oliveira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - 

OAB:OAB/MT 10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, para condenar o 

Requerido a incorporar à remuneração da Requerente o percentual de 

11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para 

URV, bem como, para condenar o Requerido, ao pagamento dos valores 

pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes 

aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão 

apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração.Valores que deverão ser corrigidos, desde a citação, com 

correção monetária utilizando o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 com 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e, juros de mora fixados em 6% ao 

ano.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte requerida em despesas e 

honorários advocatícios, estes últimos que serão arbitrados em liquidação 

de sentença de acordo com os parâmetros do art. 85, § 3º do CPC.Com ou 

sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça para o reexame necessário.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 09 de novembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53033 Nr: 1140-39.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFdAR, Adilza Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Reimers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRO REIMERS, Filiação: Ari 

Reimers e Elveni Sedila Reimers, brasileiro(a), pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 4.640,80 (Quatro mil e seiscentos 

e quarenta reais e oitenta centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de alimentos dos filhois menores 

contra o requerido do periodo de janeiro/2013 a março/2014...

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que a(s) parte(s) requerida(s) 

encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, conforme se depreende 

dos autos, a(s) parte(s) requerente(s) requer a expedição de citação 

editalícia, com o fito de dar regular prosseguimento ao processo.Pois bem. 

Estando presente a hipótese do art. 256, II, do Código de Processo Civil, 

determino a citação por edital em nome da(s) parte(s) requerida(s), com 

prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes do art. 257, III do CPC.Decorrido o 

prazo de citação sem o comparecimento espontâneo da parte requerida 

nos autos, desde já NOMEIO a Dra. Vanessa Jeniffer Cabral Mesquita, 

inscrita na OAB sob o n.º 57609,para atuar na função de curadora 

especial, arbitrando em favor da causídica o importe de 2 (dois) URH’s 

pelo exercício do múnus público.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e 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, MARCOS GRANADO 

MARTINS, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Rosário Oeste, 05 de novembro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63643 Nr: 2039-66.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Broeto da Silva, Poliana Borges 

Lara de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte Exequente com pedido 

de penhora online a ser realizado em ativos financeiros de titularidade da 

(s) parte (s) executada (s), eventualmente existentes em conta bancária.

Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Desta feita, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, do montante 

solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que 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 (s) parte (s) executada (s) 

deverá (ão) ser intimada (s) por meio de advogado, ou, na falta deste 

pessoalmente, para fim de cumprimento no disposto no art. 841, “caput”, 

do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Intimem-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.: 81426 Nr: 1364-98.2018.811.0032

 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
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 PARTE AUTORA: Antonio Leandro Pereira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos 

Souza - OAB:OAB/MT 15097-B, Rafael Anderson da Silva Santos - 

OAB:19.525

 Processos nº 1364-98.2018.811.0032; e 1607-42.2018.811.0032Códigos 

nº 81426; e 81769Vara ÚnicaVistos.Trata-se de Ação de Interdito 

Proibitório, e Execução de Título Extrajudicial c.c reintegração de posse, 

em que são partes ANTÔNIO LEANDRO PEREIRA FILHO e MARLI DA 

SILVA NEVES, os quais eram casados, sendo que o litígio, em suma, gira 

em torno dos bens amealhados pelo casal durante a vigência do 

casamento, notadamente a posse e administração do “Mercado Caipirão”, 

situado nesta cidade de Rosário Oeste/MT.Atento ao desenrolar dos 

autos, e sensível no que tange ao objeto das ações, bem como às 

possíveis consequências de uma decisão judicial final, tenho por bem 

designar audiência de conciliação, com a finalidade de por fim ao 

litígio.Com efeito, com a vigência do novo CPC, a conciliação, a mediação, 

e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelo juiz e advogados, a teor do disposto no art. 3º, § 3º do 

referido diploma legal.Não sem razão o art. 139, inciso V, também do CPC, 

aduz que “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição”.Dessa forma, antes de analisar qualquer pedido das 

partes, designo audiência de conciliação, a ser presidida por este 

magistrado, para o dia 10 de dezembro de 2018, às 14h, na sala de 

audiências do Fórum da Comarca de Rosário Oeste/MT.Ressalto que, nos 

termos do que dispõe o art. 334, § 8º, do CPC, sendo as partes autoras e 

rés concomitantemente nos dois processos, o não comparecimento de 

qualquer delas à audiência de conciliação será considerado como ato 

atentatório à dignidade da justiça, e será sancionado com multa de 2% da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em 

favor do Estado de Mato Grosso.Intimem-se as partes, através de seus 

respectivos advogados (art. 334, § 3º do CPC), para comparecerem, 

acompanhados de seus respectivos patronos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Rosário 

Oeste/MT, 09 de novembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84459 Nr: 3139-51.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACÍLIA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebida a inicial, ocasião em que foi indeferida a antecipação de tutela à 

parte autora, lhe sendo concedendo o benefício da Gratuidade de Justiça 

(Ref.4).Citada, a parte requerida apresentou contestação, em Ref.11, com 

apresentação de documentos. Intimada, a parte autora apresentou 

impugnação à contestação, de ref.12.Na peça de defesa, a requerida 

alegou preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, 

parágrafo único, da Lei Federal n. 8.213/91.Com efeito, insta salientar que 

a prescrição aqui arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou 

seja, o direito ao recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim 

as prestações não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão 

prescrevendo em face da demora do beneficiário em requerê-las, 

especialmente porque atinente à relação de trato sucessivo.Nesse passo, 

considerando que a prescrição tem seu início a partir do vencimento de 

cada parcela, antes de tudo, faz-se necessário fixar a data do início do 

benefício, para só então, verificar a ocorrência ou não da prescrição. 

Sendo assim, tenho por mim que a preliminar alegada deverá ser 

apreciada com maior segurança no momento da prolação da 

sentença.Assim, não há preliminar a ser apreciada.Partes legítimas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

benefício previdenciário em tela. Desde já, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 08 de maio de 2019, às 14hr00min.Ressalto que as 

testemunhas que deporão em juízo deverão comparecer 

independentemente de intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84542 Nr: 3184-55.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref;12 foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autos para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84516 Nr: 3169-86.2018.811.0032

 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: ANIZIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:11, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar o 

autor para querendo apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84301 Nr: 3043-36.2018.811.0032

 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: Claudinei Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:11 foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a autora, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83502 Nr: 2660-58.2018.811.0032

 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: NEVES IVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebida a inicial, ocasião em que foi indeferida a antecipação de tutela à 

parte autora, lhe sendo concedido o benefício da Gratuidade de Justiça 

(Ref.5).Citada, a parte requerida apresentou contestação, em Ref.12. 

Intimada, a parte autora apresentou impugnação à contestação, de 

ref.16.Na peça de defesa, a requerida alegou preliminar de prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao 

ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 743 de 763



Federal n. 8.213/91.Com efeito, insta salientar que a prescrição aqui 

arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou seja, o direito ao 

recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim as prestações 

não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão prescrevendo 

em face da demora do beneficiário em requerê-las, especialmente porque 

atinente à relação de trato sucessivo.Nesse passo, considerando que a 

prescrição tem seu início a partir do vencimento de cada parcela, antes de 

tudo, faz-se necessário fixar a data do início do benefício, para só então, 

verificar a ocorrência ou não da prescrição. Sendo assim, tenho por mim 

que a preliminar alegada deverá ser apreciada com maior segurança no 

momento da prolação da sentença.Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

08 de maio de 2019, às 14h30min.Ressalto que as testemunhas que 

deporão em juízo deverão comparecer independentemente de 

intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50584 Nr: 501-55.2012.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Bispo de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - 

OAB:OAB/MT 11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:OAB/MT 

16.016-0

 Ante o exposto, JULGO PPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para 

CONDENAR o acusado GILBERTO BISPO DE SANTANA pela prática do 

crime previsto no art. 304, do Código Penal.IV - DOSIMETRIA DA PENAEm 

atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio 

da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, 

passo a dosar a pena, sendo necessário aferir as circunstâncias judiciais, 

considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as 

causas de diminuição e de aumento.Analisadas as diretrizes do artigo 59 

do CP, denoto que o réu possui culpabilidade normal à espécie, nada tendo 

a se valorar. É tecnicamente primário, por não possuir condenação penal 

anterior. Não há nos autos elementos que possam definir a sua conduta 

social e personalidade do agente. Os motivos do crime são normais ao 

próprio tipo. As circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, nada 

tendo a valorar. As consequências do crime não depõem negativamente. 

Em crimes desta natureza não há que se falar em comportamento da 

vítima.Assim, à vista das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

penal, e considerando que o preceito secundário do tipo penal do art. 304 

remete ao crime de falsificação (art. 297) fixo a pena-base no mínimo 

legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (vinte) dias-multa, 

cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.Não 

concorrem atenuantes e agravantes, e tampouco causas de diminuição e 

aumento de pena, de modo que fica o réu condenado definitivamente pelo 

crime de uso de documento falso a 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época 

do fato.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81769 Nr: 1607-42.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Leandro Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA CAMPOS 

SOUZA - OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A

 Processos nº 1364-98.2018.811.0032; e 1607-42.2018.811.0032Códigos 

nº 81426; e 81769Vara ÚnicaVistos.Trata-se de Ação de Interdito 

Proibitório, e Execução de Título Extrajudicial c.c reintegração de posse, 

em que são partes ANTÔNIO LEANDRO PEREIRA FILHO e MARLI DA 

SILVA NEVES, os quais eram casados, sendo que o litígio, em suma, gira 

em torno dos bens amealhados pelo casal durante a vigência do 

casamento, notadamente a posse e administração do “Mercado Caipirão”, 

situado nesta cidade de Rosário Oeste/MT.Atento ao desenrolar dos 

autos, e sensível no que tange ao objeto das ações, bem como às 

possíveis consequências de uma decisão judicial final, tenho por bem 

designar audiência de conciliação, com a finalidade de por fim ao 

litígio.Com efeito, com a vigência do novo CPC, a conciliação, a mediação, 

e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelo juiz e advogados, a teor do disposto no art. 3º, § 3º do 

referido diploma legal.Não sem razão o art. 139, inciso V, também do CPC, 

aduz que “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição”.Dessa forma, antes de analisar qualquer pedido das 

partes, designo audiência de conciliação, a ser presidida por este 

magistrado, para o dia 10 de dezembro de 2018, às 14h, na sala de 

audiências do Fórum da Comarca de Rosário Oeste/MT.Ressalto que, nos 

termos do que dispõe o art. 334, § 8º, do CPC, sendo as partes autoras e 

rés concomitantemente nos dois processos, o não comparecimento de 

qualquer delas à audiência de conciliação será considerado como ato 

atentatório à dignidade da justiça, e será sancionado com multa de 2% da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em 

favor do Estado de Mato Grosso.Intimem-se as partes, através de seus 

respectivos advogados (art. 334, § 3º do CPC), para comparecerem, 

acompanhados de seus respectivos patronos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Rosário 

Oeste/MT, 09 de novembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61907 Nr: 1359-81.2015.811.0032

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCINDA DE ASSUNÇÃO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:34, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71341 Nr: 486-13.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça de ref: 35, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85880 Nr: 3906-89.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ItauCard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 
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a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Centro, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63266 Nr: 1925-30.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S.C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

876,00(Oitocentos e setenta e seis reais), referente ao cumprimento do 

mandado na Zona rural JATOBÁ, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78627 Nr: 4323-76.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzita Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, Jeane Grapiglia Machado da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte deixou decorrer o prazo sem apresentar 

constestação. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a autora para manifestar sobre a pedido 

e documentos juntados em ref:33, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84188 Nr: 2999-17.2018.811.0032

 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: QUITERIA MARIA DO ESPIRITO SANTO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:11, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81265 Nr: 1236-78.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

Da análise dos autos, verifica-se que o réu postulou pela instauração de 

incidente de insanidade mental (ref. 70), o qual, após parecer do MP (ref. 

81), foi indeferido pelo Juízo.

Todavia, inconformado, comparece o réu interpondo recurso de Apelação 

(ref. 89).

Pois bem.

Inicialmente, conforme prescreve o art. 1502 da CNGC/MT, o referido 

incidente deve ser autuado e processado em autos apartados.

Dessa forma, a fim de processar o recurso interposto pela parte, 

translade-se cópias da petição de ref. 70, do Termo de Audiência de ref. 

71, do parecer do MP de ref. 81, e do recurso de ref. 89, para serem 

autuados em processo a parte, apenso a esta ação penal.

Após, remetam-se aqueles autos para o MP contrarrazoar no prazo legal, 

encaminhando-se em seguida ao E. TJ/MT, anexando-se aos autos as 

mídias colhidas na audiência de instrução e julgamento de ref. 71.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de continuação outrora 

designada.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76829 Nr: 3450-76.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caruana S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São Cristovão Transportes EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão intentada por CARUANA S/A 

SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor 

de SÃO CRISTOVÃO TRANSPORTES EIRELI ME, ambos já devidamente 

qualificados nos autos.

Em petição acostada aos autos à ref.27, requer a parte autora a 

desistência da ação, tendo em vista a perda do objeto da presente ação.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada à ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Revogo toda e qualquer medida constritiva que porventura tenha sido 

realizada nos autos.

Ademais, CONDENO a parte autora em custas processuais.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83378 Nr: 2610-32.2018.811.0032

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Valeriano de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarina Mariana de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 2610-32.2018.811.0032

 Código n.º 83378

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Usucapião Especial Urbano proposta por Raimundo 

Valeriano de Figueiredo, em face de Catarina Mariana de Figueiredo, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada emendar a petição inicial, conforme faz prova a decisão retro.

Em seguida, certificou-se o decurso do prazo sem manifestação da parte 

autora.

Vieram-me os autos conclusos

É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Cediço que, para o regular exercício do direito de ação, faz necessário o 

preenchimento de alguns pressupostos, dentre os quais se inclui o dever 

colcaionar aos autos todos os documentos considerados indispensáveis à 

propositura da ação. Assim, uma vez intimado o autor para sanar o vício 

por ausência do preenchimento de tal pressuposto extrínseco de validade 

do processo, a sua extinção é medida que se impõe.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Isentos de pagamento de custas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 18 de Outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 52745 Nr: 294-90.2012.811.0053

 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: MRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos para DECRETAR o divórcio do casal. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil.Deixo de apreciar o pedido de 

partilha do único bem do casal, em razão da ausência de comprovação da 

existência deste.Transitada em julgado, expeçam-se os competentes 

mandados e arquivem-se os autos. A requerente poderá voltar a usar seu 

nome de solteira.Sem custas pela Justiça Gratuita que defiro à ambos os 

litigantes.Fixo a verba honorária, em benefício do Advogado Dativo, em 1 

URH (R$ 896,51).Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67767 Nr: 1518-29.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRISSON ALFREDO MAGNO DE OLIVEIRA 

POMPEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva de 

Almeida - OAB:7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405/MT, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 Vistos etc.

Fls. 60: DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes formalizem 

acordo extrajudicial.

Após, escoado o prazo assinalado sem entabulação de transação, 

INTIME-SE a parte Exequente para dar prosseguimento ao feito.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67726 Nr: 1478-47.2013.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIMARA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de VANDERLEI SOARES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto de Souza 

Moraes - OAB:4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem 

resolução de mérito, a presente ação de inventário do espólio de Vanderlei 

Soares Fernandes, à luz do art. 485, inc. III, do CPC. Sem custas e 

honorários.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Transitado em julgado, ao arquivo, com baixa na distribuição.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 4547 Nr: 375-54.2003.811.0053

 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: APARECIDO CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA SANTA RITA S/A, Espólio de MARIA 

DO CARMO DORILÊO LEITE, CARLOS GUILHERME DORILEO LEITE, 

ARNALDO AUGUSTO DORILÊO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariovaldo Gomes de Oliveira - 

OAB:3.546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Cunha Monteiro - 

OAB:6437, Benedita Christina Pedrosa da Silva - OAB:4171, José 

Celso Dorilêo Leite - OAB:8589/MT, Ricardo Prado Oliveira - 

OAB:7596-B/MT

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/02/2019, às 13h30min.

Intimem-se as partes, por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 9843 Nr: 297-21.2007.811.0053

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUR AUGUSTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. MOSCHINI & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyne Mendonça Costa Lima - 

OAB:14655/MT, José Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A/MT, 

Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Fialho Blessmann 
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- OAB:OAB/DF 28.555, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443, 

Othon Fialho Blessmann - OAB:2737-B

 Vistos etc.

Fls. 500-501: DEFIRO o pedido aventado pelo Exequente. Expeça-se o 

necessário para penhora do bem indicado às fls. 405-406, até o limite do 

valor da execução (fls. 503).

Intimem-se as partes desta decisão e da penhora a ser formalizada, 

devendo o exequente, na forma do artigo 844 CPC, providenciar a 

averbação da penhora no ofício imobiliário para conhecimento de 

terceiros.

 Consigno que a intimação desta estender-se-á a cônjuge do executado, 

devendo esta ser intimada pessoalmente, em atenção ao art. 842 do CPC.

Com relação ao pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, a parte exequente poderá requerer à serventia a expedição 

de certidão para fins de protesto (art. 517 do CPC), que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, § 3º, do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67639 Nr: 1387-54.2013.811.0053

 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: VLFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos para DECRETAR o divórcio do casal. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

expeçam-se os competentes mandados e arquivem-se os autos. A 

requerente poderá voltar a usar seu nome de solteira.Sem custas ou 

honorários pela Justiça Gratuita que defiro à ambos os litigantes.Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-84.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSAMARA CUNHA DE CARVALHO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 12 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-62.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 12 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-62.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 12 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-47.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH BRAZIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 12 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-47.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH BRAZIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 12 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-60.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALIM PORFIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 12 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-94.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERACLIDES DE AMORIM BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 12 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-54.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HUDA DA FONSECA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 12 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-37.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO OAB - MT0008448A 

(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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 12 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-57.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DAVINO LEITE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS OAB - MT0014245A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 12 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-92.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE ESCANDELARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 12 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-77.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE ESCANDELARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 12 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-77.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE ESCANDELARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 12 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-93.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOANAINA TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)
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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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 12 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-36.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DE SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (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, 12 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-48.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON VINICIUS DE ARRUDA BULHOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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 da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 12 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-20.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FRANCISCA INACIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 12 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78032 Nr: 1327-84.2017.811.0039

 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: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - 

OAB:8310B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64213 Nr: 1657-52.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MÁRIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - 

OAB:8310B

 Intimação do advogado/representante do réu para se manifestar acerca 

do cálculo de pena de ref. 27 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64013 Nr: 1544-98.2015.811.0039

 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: SUELI MARINHO MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 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 Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89963 Nr: 2633-54.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LÚCIO DOS SANTOS CHIALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JÚNIOR - OAB:MT 9791

 Autos nº 2633-54.2018.811.0039

Código nº 89963

Vistos.

Considerando que esta magistrada estará afastada por motivo de licença 

médica na data designada redesigno a solenidade para o dia 04 de 

fevereiro de 2019, às 16h00min.

Intimem-se todos.

Às providências.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 30 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89847 Nr: 2563-37.2018.811.0039

 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: DONIZETE ASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:PROCURADORA

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91100 Nr: 3183-49.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 Assim, ante o exposto, ausentes os fundamentos justificadores da prisão 

(art. 312 do CPP), DEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO da PRISÃO 

PREVENTIVA de ERIVELTO MARCIANO, vulgo “BARREIRÃO, impondo-lhe 

as seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de 

imediata decretação da prisão preventiva:a) comparecimento a todos os 

atos processuais e policiais a que for intimado;b) proibição de ausentar-se 

da Comarca por mais de oito dias, sem comunicar o juízo e/ou mudar-se 

sem atualizar o novo endereço, pois necessária para a investigação e/ou 

instrução;c) proibição de portar quaisquer instrumentos que representem 

risco à integridade física de outrem, tais como arma de fogo, faca, 

canivete, estilete e outros congêneres.DETERMINO ao oficial de justiça 

responsável pelo feito que LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, 

conforme salientado alhures, RESSALTANDO AO ACUSADO QUE O 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES SUPRA DEFERIDAS 

IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.Expeça-se alvará de soltura, salvo se por 

outro motivo deva permanecer custodiado, consignando as medidas 

cautelares ora deferidas.Deverá ainda no momento da soltura do acusado 

perquirir a respeito das seguintes informações: a) endereço residencial 

completo; b) seus telefones pessoais de contato fixo e celular, ou, em não 

havendo, ao menos número para recados; c) endereço 

profissional.Ciência ao MP e à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90935 Nr: 3099-48.2018.811.0039

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ).Realizada audiência de custódia no dia 04/10/2018, a Defesa requereu a 

revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, sendo esta 

indeferida, após oitiva do Ministério Público, ante a ausência de alteração 

fático-jurídica da decisão anteriormente prolatada.Na data de 07/10/2018, 

a Defensoria Pública aviou novo pedido de reconsideração da decretação 

da prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversa. Instado 

a manifestar, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do pedido 

defensivo, sob o argumento de que a Defesa não aportou aos autos 

qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a reversão do quadro 

fático já existente nestes autos, valendo-se dos mesmos argumentos 

contidos no pedido de revogação de prisão preventiva apresentado 

durante a audiência de custódia, que fora indeferido pelo r. Juízo, por se 

encontrar presente o requisito da ordem pública.Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório.Decido.Analisando o pedido de revogação 

de prisão preventiva de ref. 16, o mesmo não merece ser conhecido, em 

razão da prisão do flagrado já ter sido apreciada em duas oportunidades, 

quando da homologação do flagrante e por ocasião da audiência de 

custódia, porquanto se vislumbrou as presenças dos requisitos para o 

decreto da prisão preventiva, de tal sorte que a reapreciação do pleito 

somente deve ocorrer se no curso do processo não mais remanescerem 

os elementos que lhe deram causa, conforme dita a inteligência do art. 316 

do CPP. Sendo assim, considerando que no caso vertente inexiste nova 

situação fática que venha a desprestigiar a decisão anterior, a qual, 

inclusive, foi prolatada há apenas 03 (três) dias, o requerimento em tela 

carece de interesse de agir por não trazer em seu bojo novos elementos. 

Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 10 de outubro de 

2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65536 Nr: 2116-54.2015.811.0039

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDA MAIA DA SILVA, WALKIRIO 

TRAVAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carina Sfredo Dalmolin - 

OAB:, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 10636

 DELIBERAÇÃO:

 Considerando a certidão de ref. 166, REDESIGNO a presente solenidade 

para o dia 12 de novembro de 2018, às 17h00min.

Às providências.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Victor 

Augusto da Cruz de Oliveira, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89847 Nr: 2563-37.2018.811.0039

 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: DONIZETE ASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:PROCURADORA

 AUTOS Nº 2563-37.2018.811.0039

CÓDIGO 89847

Vistos em Correição.

Cuida-se de Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício de 

Aposentadoria por Invalidez com pedido de Tutela de Urgência proposta 

por DONIZETE ASSONI contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 Alegando em resumo, que o requerente interpôs ação judicial sob código 

n° 51002, neste Juízo, sendo que foi lhe concedido benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, com sentença transitada em 

julgado. O requerente é portador da doença CARCINOMA PAPILIFERO DE 

TIREOIDE – CID 10 C C73 (NEOPLASIA MALIGNA).

Ocorre que, a Autarquia, sob alegação de revisão administrativa de 

aposentadoria por invalidez, cessou seu benefício em 19/07/2018.

 Desta forma, requer ao final a procedência dos pedidos e o 

restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, incluindo o 

pedido de tutela de urgência uma vez que o requerente não tem condições 

de exercer qualquer ofício que lhe garanta o sustento necessitando do 

benefício devido o acometimento de comprovada doença cancerígena.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.
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De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do CPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora).

Como se sabe, o processo não tem um fim em si mesmo, já que este deve 

ser efetivo e conter aptidão para cumprir, integralmente, sua função 

sócio-política-jurídica e atingir seus fins institucionais, sendo que entre as 

suas múltiplas dimensões se encontra a utilidade, ou seja, o processo 

deve chegar ao seu término tendo a aptidão de satisfazer o interesse 

legítimo que se procura resguardar, pois um processo é efetivo quando 

elimina insatisfações com justiça e resguarda o direito ameaçado.

Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela de urgência 

necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do elemento fático 

em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança 

do seu direito.

Verdadeiramente, o dispositivo cuida de uma regra processual que 

autoriza ao magistrado conceder a antecipação da tutela quando houver 

elementos inquestionáveis do direito e do perigo de dano ou risco 

irreparável.

Ademais, para corroborar com sua situação, foram juntados ao processo 

elementos probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca 

em que se baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança 

do seu direito.

A probabilidade do direito do requerente é notório, haja vista em autos sob 

n° 51002, possui decisão judicial e documentos recentes que comprovam 

sua condição de incapaz devido a existência da doença, bem como é 

iminente seu perigo de dano, observando sua dependência do benefício 

tanto para cuidados medicinais como para sua própria subsistência.

Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Código de Processo 

Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, caracterizada como 

pressuposto negativo à concessão da medida, ou seja, por ela o juiz só 

poderá conceder quando não houver perigo de irreversibilidade, 

denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto probatório 

suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o periculum in 

mora.

Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, o qual teria por 

objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da tutela pretendida. 

Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar em detrimento das 

regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser afastadas no 

intuito de se fazer valer os princípios e os direitos insculpidos na 

Constituição da República.

Assim sendo, estando devidamente preenchidos os requisitos legais e 

necessários, nos termos do art. 300, § 2°, do Código de Processo Civil e 

com esteio no artigo 201, I da Constituição Federal, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência in limine e, para tanto, determino que o Instituto Nacional 

do Seguro Social restabeleça o beneficio de Aposentadoria por Invalidez, 

desde o dia da sua cessação indevida, qual seja, 19/07/2018.

 Expeça-se 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.

 CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do CPC) para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial 

se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC.

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da 

pericia médica. Para a realização da perícia requerida, desde já, nomeio 

como perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, 

para responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem 

como intimar o expert desta nomeação.

 Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins 

dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, 

incisos e parágrafos, todos do Código de Processo Civil.

 Para o expert nomeado, fixo honorários periciais no valor máximo da 

Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, qual 

seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 3.º, parágrafo 

único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício nos moldes do 

Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários ao pagamento 

junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. 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.

 Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento.

 Por fim, demostrada a hipossuficiência da autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 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

 a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º 

e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do CPC) para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial 

se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC. Apresentado a peça 

contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária 

deste Juízo proceder com o agendamento da pericia médica. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT 

nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 

78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a Secretária desta Vara 

agendar a data da perícia médica, bem como intimar o expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo Civil. , DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Sapezal
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88032 Nr: 225-41.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO RIVAROLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte Requerente devidamente intimada, dentro do prazo legal para 

se manifestar nos autos acerca da certidão do Oficial de Justiça ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91673 Nr: 1202-33.2016.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMGRÃO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720 B MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte Requerente devidamente intimada, dentro do prazo legal para 

se manifestar nos autos acerca da certidão do Oficial de Justiça ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 11075 Nr: 32-46.2004.811.0078

 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: ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, TEREZINHA 

LINDAMIR FRANCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDINO ZAMBONI, ENI CARMEN 

GIACOMOLLI ZAMBONI, NORMA EWERLING, AGROPECUÁRIA MAGGI 

LTDA, OTTO FRANCISCO EWERLING, MÁRCIA DOS SANTOS SALOMÃO, 

DANIELA ZAMBONI GUIMARAES, JOAO APARECIDO GUIMARAES, TAISA 

ZAMBONI GIMENEZ, ALFREDO MARCONDES GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA DE SOUZA MELO - 

OAB:22824/0, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/O, 

JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT, SALVADOR 

POMPEU DE BARROS FILHO - OAB:5714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS CAMILO FROENER - 

OAB:5470-B, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, JOÃO 

CARLOS HIDALGO THOMÉ - OAB:4193-B, JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:3103-A, JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - OAB:6125-B, 

JULIERME ROMERO - OAB:6240, MARCELO TADEU FRAGA - 

OAB:7967/MT, PATRICIA ECHER - OAB:12274/MT, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207, WELLINGTON ACHUCARRO BUENO - 

OAB:9.170/MS

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze dias) quanto as certidão negativa de 

fls. 1454 verso e 1463.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109719 Nr: 1889-39.2018.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WILLIAN JHONATAN SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE PASTERNACK COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parta autora na pessoa de seu advogado para ciência de 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 89312 Nr: 545-91.2016.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR DE LARA ME, ALTAIR DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13578/A, ANA PAULA CORREIA - OAB:12.943 MT, 

ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12090 A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte Requerente devidamente intimada, dentro do prazo legal para 

se manifestar nos autos acerca da certidão do Oficial de Justiça ref. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 94593 Nr: 2396-68.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO 

- OAB:19054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte Requerente devidamente intimada, dentro do prazo legal para 

se manifestar nos autos acerca da certidão do Oficial de Justiça ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99671 Nr: 1486-07.2017.811.0078

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO NUNES DE LIMA DIAS, ELISA JOSEANE GRASS 

SCHEUER DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ENGEL 

LTDA - ME, FABIANA BORGES DA SILVA ENGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:MT/16218/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a) para ciência de 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115013 Nr: 5048-87.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS, EDMG–SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

determino, com URGÊNCIA em razão de pedido de tutela, que se digitalize 

a integralidade deste feito e, incontinenti, encaminhe-se ao referido núcleo 

(NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço.

Aportado aos autos o parecer, tornem os autos conclusos para 
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apreciação do pedido de Urgência.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115040 Nr: 5065-26.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANEIDE QUEIROZ CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

determino, com URGÊNCIA em razão de pedido de tutela, que se digitalize 

a integralidade deste feito e, incontinenti, encaminhe-se ao referido núcleo 

(NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço.

Aportado aos autos o parecer, tornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de Urgência.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25552 Nr: 1591-38.2004.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO FRANCISCO EWERLING, NORMA EWERLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA 

LTDA., ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, TEREZINHA LINDAMIR FRANCO 

DOS SANTOS, DARCI UGHINI, LOURDES MARIA SCORSATTO UGHINI, 

DORILDE MARIAUGHINI, LUCAS ALVES, ENI CARMEN GIACOMOLLI 

ZAMBONI, MATEUS ALBERTO UGHINI, ESPOLIO DE VIVALDINO ZAMBONI, 

DANIELA ZAMBONI GUIMARAES, JOAO APARECIDO GUIMARAES, TAISA 

ZAMBONI GIMENEZ, ALFREDO MARCONDES GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, JOÃO 

CARLOS HIDALGO THOMÉ - OAB:4193-B, JULIERME ROMERO - 

OAB:6240, PATRICIA ECHER - OAB:12274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:3103-A, JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES - 

OAB:MT 3225, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076, 

SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - OAB:5714

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze dias) quanto a certidão negativa de 

fls. 1333 verso.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 053/2018/DF.

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO que a servidora Solange Cristina de Oliveira Freitas, 

matrícula nº 24388, designada Gestora Judiciária da Secretaria da Vara 

Única, irá usufruir 10 (dez) dias de férias referente ao exercício 2018 no 

período de 03 a 12/12/2018.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora BETINA WOLLMEISTER DOS SANTOS, Analista 

Judiciária, matrícula nº 32656, para exercer a Função de Gestor Judiciário 

da Secretaria da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, no período de 

03 a 12/12/2018.

Publique–se, Registre-se, Cumpra-se.

 Tabaporã - MT, 09 de novembro de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24663 Nr: 65-65.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jossimar Luiz Martins, Maicon Barobsa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências 

deste Magistrado, redesigno a audiência antes designada para o dia 11 de 

abril de 2019, às 13:30 horas.

INTIMEM-SE TODOS.

No mais, cumpra-se conforme determinação anterior.

Às providências necessárias para a realização da oralidade ora 

redesignada.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21447 Nr: 816-57.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raissa Caroline Aparecida 

da Silva - OAB:24.747

 Destarte, expeça-se carta precatória à Comarca de Dom Aguino/MT, com 

a finalidade de intimação e interrogatório do acusado, residente naquela 

comarca.Expeçam-se cartas precatórias às Comarcas de Aripuanã/MT, 

Lucas do Rio Verde/MT, Peixoto de Azevedo/MT e Jales/SP, para 

inquirição da vítima Marcelo Bortolin e das testemunhas, Helda Cebalho da 

Silva, PM Gidalsio Alves Silva e Cleberson de Melo Mourão. Após, com o 

retorno das cartas precatórias devidamente cumpridas, não havendo 

outras demais provas a serem produzidas, abram-se vistas dos autos às 

partes para apresentação de memorias finais, pelo prazo de 10 (dez) dias, 

suscessivamente, iniciando pela acusação e posteriormente a 

defesa.Após, a apresentação dos memoriais finais, retornem-se os autos 

conclusos para prolação de sentença. Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se a defesa, via DJe.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1619 Nr: 132-16.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Santos Oliveira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc.

Defiro o postulado à fl. 247.

Realizadas buscas, via BACENJUD e RENAJUD, em ativos financeiros e 

bens penhoráveis do executado, restaram infrutíferas, conforme recibos 

anexos.
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Neste diapasão, também foram realizadas buscas no sentido de localizar o 

atual endereço do executado, tendo resultado inexitosa.

Destarte, intime-se o exequente para se manifestar nos auots, requerendo 

o que for de direito e interesse, no prazo legal, sendo que seu silencio 

importará em extinção do feito, nos moldes do art. 485, III, do CPC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10229 Nr: 1135-64.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Batista Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados os presentes autos de EXECUÇÃO FISCAL, 

registrados sob nº 52/2009, Código 10229, proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL.

S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Municipal.

 A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 A Exequente noticiou ter o Executado efetuado o pagamento integral do 

débito, requerendo a extinção do feito (fls. 52/53).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Decido.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

DETERMINO a liberação da penhora efetivada às fls. 50. JUNTE-SE cópia 

da operação.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais.

 Havendo pendência, notifique-se o Executado para o pagamento. Não 

havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas disposições 

contidas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos artigos 573 e 

seguintes. Após, arquive-se.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30328 Nr: 178-48.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 21 de 

março de 2019, às 17:30 horas.Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas 

as exceções legais que dependam de intimação pessoal (F.Púb./DPE/MP) 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e para 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 

10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, 

contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica 

instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Por fim, deve-se 

lembrar de que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, sendo que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento.Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.Por fim, a intimação da 

testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada a 

intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas 

de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe 

da repartição ou ao comando do corpo em que servir, ou, por fim, 

testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria 

Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. 

Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se. Tabaporã-MT, 09 de 

novembro de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27049 Nr: 410-94.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGFeS, ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data encaminhei a Carta Precatória de fls.76, à 

comarca de Juara-MT. Código de rastreabilidade : 81120183798502.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28622 Nr: 1297-78.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DOS REIS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 55, via 

malote digital, para a Comarca de Juara-MT .Código de rastreabilidade: 

8112018380027--81120183800026.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30674 Nr: 357-79.2018.811.0094

 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): Ivone da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados os presentes autos de BUSCA E APREENSÃO, 

registrados sob nº 357-79.2018.811.0094, Código 30674, proposta por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

IVONE DA SILVA.

S E N T E N Ç A

I-RELATÓRIO

Versa-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de IVONE DA 

SILVA, todos qualificados nos autos.

Recebida a inicial em fls. 27/29, concedendo a liminar requerida, bem como 

determinando a citação da requerida.

Citação da requerida em fls. 34.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O pleito da Autora deve ser homologado. Nesse sentido diz o Código de 

Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

VIII – homologar a desistência da ação;

III- DISPOSITIVO

Ex positis, JULGO EXTINTA, sem resolver o mérito a presente Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 
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FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de IVONE DA SILVA pela 

desistência da ação, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Proceda-se a baixa da restrição efetivada via Renajud em fl. 30, bem como 

eventual inclusão do nome da requerida em cadastros de inadimplentes.

Custas pagas na inicial. Deixo de condenar em honorários advocatícios.

 Após, o trânsito em julgado arquive-se mediante baixas e anotações de 

estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22298 Nr: 371-05.2014.811.0094

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A CIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia da Silva Rodrigues, Ednilson Antonio 

Melozzi, Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos Maronezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Marcelo Delmanto Bouchabki - OAB:146774/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/O, 

José Renato de Oliveira Silva - OAB:6557

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da petição 

de fls. 401/403, informando o inicio dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32463 Nr: 1331-19.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Ferreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 Vistos, etc. Preliminarmente, determino a correção na capa dos autos, 

para que faça constar como vítimas os Srs. Cleiton Francisco Alves e 

Rogério Caldeira de Almeida, excluindo o Sr. Ismael Ferreira Dantas, haja 

vista que este se encontra somente na qualidade de testemunha. No mais, 

considerando a ausência do advogado de defesa, nomeio para exercer a 

defesa do acusado nesta solenidade e nas demais fases desse 

processo, o advogado Dr. Magaiver Baesso dos Santo, sendo que os 

honorários advocatícios serão arbitrado por ocasião da sentença, sendo 

arbitrado de forma proporcional ao advogado ora nomeado e o advogado 

nomeado anteriormente, Dr. Agnaldo Valdir Pires. De outro modo, inquirida 

as vítimas e testemunhas presentes, bem como procedido ao 

interrogatório do acusado, e, não havendo mais provas a serem 

produzidas nesta solenidade dou por encerrada a instrução processual. 

Destarte, tendo o Ministério Público apresentado Alegações Finais orais, 

conforme mídia anexa, e, após, a correção na capa dos autos, abra-se 

vista à defesa para apresentação de Memoriais Finais, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27696 Nr: 797-12.2017.811.0094

 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: Mauri Angelo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Coelho de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Certifico que nesta data encaminhei a Carta Pecatória de fls.123 , á 

comarca de Ribeirão Preto- SP . Código de rastreabilidade : 

81120183798782--81120183798781--8120183798780.

e Carta Precatória de fls.124 , à comarca de Sinop-MT, código de 

rastreabilidade : 81120183798818--81120183798816-8120183798817.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 5806 Nr: 8-67.2004.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sady Casonatto, Élcio Bordignon, Ednei 

Bordignon, Real Brasil Consultoria -PERITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves da 

Silva - OAB:19032 PR

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da petição 

de fls. 1042/1043, informando o inicio dos trabalhos periciais o dia 

13/12/2018 às 8h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22298 Nr: 371-05.2014.811.0094

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A CIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia da Silva Rodrigues, Ednilson Antonio 

Melozzi, Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos Maronezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Marcelo Delmanto Bouchabki - OAB:146774/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/O, 

José Renato de Oliveira Silva - OAB:6557

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da petição 

de fls. 405/406, informando nova data para inicio dos trabalhos periciais o 

dia 12/12/2018 às 8h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23365 Nr: 14735-15.2012.811.0041

 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: Claudino de Melo & Goes Melo Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - 

OAB:16501, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A/MT

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do TJ, requerendo o que de direito, no prazo legal, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 9982 Nr: 825-58.2009.811.0094

 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: Pajé Materiais de Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 
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intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da petição 

de fls. 2492/2493, informando o inicio dos trabalhos periciais o dia 

12/12/2018 às 14h30m.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-22.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE BENEDITA ALVES LANCONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

PREVIPORÃ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE TABAPORÃ - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A 

(ADVOGADO(A))

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TABAPORÃ Vistos, etc. Em atenção ao postulado formulado pela parte 

executada, cumpre anotar que no caso em comento já foi expedido o 

precatório, de modo que, incabível nova atualização pelo juízo. Ademais, 

entre o período que medeia a inscrição do precatório até o efetivo 

pagamento do crédito, não há incidência de juros, isto porque, nesse 

período, o §5º do art. 100 da Constituição Federal exige que seja 

computada a correção monetária. Logo, não seria possível o cômputo dos 

juros no período entre a inscrição do precatório e a data do efetivo 

pagamento, cabendo apenas a correção monetária com a finalidade de 

atualizar a moeda, providência que deve ser adotada pela executada no 

momento do respectivo pagamento. Com efeito, INDEFIRO o postulado pela 

Fazenda Pública Municipal e, DETERMINO o cumprimento da ordem 

expedida no precatório que consta acostado aos autos, isto no prazo 

legal. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-37.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR SUTERO LANCONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

PREVIPORÃ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE TABAPORÃ - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A 

(ADVOGADO(A))

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TABAPORÃ Vistos, etc. Em atenção ao postulado formulado pela parte 

executada, cumpre anotar que no caso em comento já foi expedido o 

precatório, de modo que, incabível nova atualização pelo juízo. Ademais, 

entre o período que medeia a inscrição do precatório até o efetivo 

pagamento do crédito, não há incidência de juros, isto porque, nesse 

período, o §5º do art. 100 da Constituição Federal exige que seja 

computada a correção monetária. Logo, não seria possível o cômputo dos 

juros no período entre a inscrição do precatório e a data do efetivo 

pagamento, cabendo apenas a correção monetária com a finalidade de 

atualizar a moeda, providência que deve ser adotada pela executada no 

momento do respectivo pagamento. Com efeito, INDEFIRO o postulado pela 

Fazenda Pública Municipal e, DETERMINO o cumprimento da ordem 

expedida no precatório que consta acostado aos autos, isto no prazo 

legal. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17038 Nr: 225-97.2006.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Dilson Bello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Antonio Schimidt, Tereza Schimidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Soleica Fatima de Goes 

Fermino de Lima - OAB:OAB/MT 4049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58048 Nr: 1192-59.2017.811.0108

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GH, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação quanto a certidão de citação negativa, no 

prazo 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47582 Nr: 309-83.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISY RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/O

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que indique bens passíveis de penhora e sua 

localização, no prazo de 15 dias, e no mesmo prazo, efetue, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54685 Nr: 2001-83.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA GRABIA & CIA LTDA - EPP, REGINA 

GRABIA, Alexandro Selzlein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55344 Nr: 2332-65.2016.811.0108
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA MOREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANY CAMILLA DE CAMPOS METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da petição da 

executada de fls. 51 e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50496 Nr: 1812-42.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Calgaro, Vagleiser de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:OAB/MT 7.440, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da devolução da 

missiva com o cumprimento negativo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46456 Nr: 2072-56.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILDO SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NAILDO SILVA FREITAS, Cpf: 

48671533115, Rg: 736575, Filiação: Olimpia Silva Freitas e Miguel Joaquim 

de Freitas, data de nascimento: 25/12/1972, brasileiro(a), natural de Barra 

da Estiva-BA, convivente, carpinteiro, Telefone 66 99713230. 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 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, par intermédio do Promotor de Justiça signatário, no usa de 

suas atribuições constitucionais e legais, vem a presença de Vossa 

Excelência oferecer DENUNCIA em desfavor de: NAILDO SILVA FREITAS, 

brasileiro, convivente, carpinteiro, RG nº 736575 SSP/MT, CPF nº 

486.715.331-15, nascido em 25112/1972, natural de Barra da Estiva/BA, 

filho de Miguel Joaquim de Freitas e Olimpia Silva Freitas, residente e 

domiciliado na Rua das Palmeiras, nº 1030, Bairro Cristo Rei, Cidade de 

Tapurah-MT, em razão do fato delituoso a seguir descrito: Consta do 

incluso Termo Circunstanciado que no dia 12 de outubro de 2012, por volta 

das 1Oh45, na Avenida Tocantins, próximo ao quartel da Policia Militar, 

nesta cidade de Tapurah/MT, o indiciado NAILDO SILVA FREITAS permitiu, 

confiou e entregou a direção de veículo automotor a pessoa não 

habilitada. Apurou-se que nas condições de tempo acima delineadas, o 

indiciado NAILDO permitiu, confiou e entregou a direção de uma 

motocicleta Honda Bross NXR 150, placa NJK-0851 de Cuiabá-MT, chassi 

9C2KD0540BR514674 ao menor Thyago Ribeiro, pessoa não habilitada. 

Relatou-se que no dia e local indicado a guarnição da polícia militar, 

enquanto fazia rondas no local, se deparou com o menor sem habilitação, 

pilotando a motocicleta acima indicada em via pública, sendo que no ato da 

apreensão o adolescente informou que a motocicleta pertencia ao seu pai 

NAILDO, o qual havia o autorizado a pilotá-la. Ante o exposto, o 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denúncia NAILDO 

SILVA FREITAS como incurso no crime descrito no artigo 310 do Código 

de Trânsito Brasileiro, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citado, 

processado e condenado, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código 

de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas e vítima abaixo arroladas.

[...]

Despacho: Autos nº 2072-56.2014.811. 0108– código 46456Vistos, etc. 

Frustrada a tentativa de citação pessoal do acusado, concluir-se-á, 

portanto, que se encontra em lugar incerto, motivo pelo qual se impõe a 

citação ficta.Assim, proceda-se a citação editalícia do acusado, nos 

termos do art. 363, §1º, do Código de Processo Penal.Caso o acusado não 

responda a ação, tampouco constitua advogado no prazo legal, nomeio 

desde já a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa técnica.Após, 

c o n c l u s o  p a r a  d e l i b e r a ç ã o . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.Melissa de Lima 

AraújoJuíza 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, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 09 de novembro de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51664 Nr: 354-30.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS TIAGO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Certifico e dou fé que intimo o autor, para no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar-se acerca da petição do requerido de fls. 136/137 que informa 

o cumprimento voluntário da sentença.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58948 Nr: 871-30.2016.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA 

LTDA, DANIEL ROBSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R & D METALÚRGICA INDUSTRIAL E 

COMERCIAL LTDA- ME, FRANCISCO CARLOS CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para manifestar-se 

acerca da juntada da carta precatória negativa de fls. 49-59, 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.: 63408 Nr: 272-23.2018.811.0085

 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: ELIZETE PEREIRA DE LIMA DEMARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para impugnar a 
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contestação de fls. 31/50, 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.: 62925 Nr: 84-30.2018.811.0085

 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: LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME, LO AY 

ADNAN MAHMOUD ABHU ABBUL RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12208-A

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para querendo no 

prazo de 15 (quinze) dias impugnar a contestação e documentos de fls. 

107/177.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60402 Nr: 132-23.2017.811.0085

 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: CRISTINA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD. S/A, LOJAS RENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:3947, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:OAB/SP 119.859

 Certifico e dou fé que o advogado da requerida Lojas Renner, Drº 

Evandro Luis Pippi Kruel foi cadastrado no sistema informatizado nesta 

data, motivo que o intimo da decisão de fls. 125, que abaixo transcrevo:

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60638 Nr: 250-96.2017.811.0085

 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: OSWALDO JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT Nº 3056

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Oswaldo Jose da Costa contra Banco Bradesco S/A para:a)Declarar a 

inexigibilidade do débito relativo aos cheques n. 374, 389, 390 e 391;b) 

Condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos 

morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M 

a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 

2002 c/c artigo 161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a contar da data 

do evento danoso;c)Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários 

advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.Aguarde-se prazo 

para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, o 

devedor terá um no prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento a 

contar do trânsito em julgado da sentença; em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, §1º, do 

CPC.P.R.I.C.Às providências.Terra Nova do Norte, 06 de novembro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25380 Nr: 740-94.2007.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ DE ARAGÃO, Liosvaldo Lima 

Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22.819 / PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Vista ao exequente para se manifestar acerca da prescrição 

intercorrente, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51560 Nr: 1395-90.2012.811.0077

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcino Pereira Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anacleto Giraldelli Bezerra - 

OAB:23.216, Francine Gomes Pavezi - OAB:17162, Gustavo 

Guilherme Costa Salazar - OAB:11.519/MT, Irajá Rezende de 

Lacerda - OAB:11.987/MT, Leandro Facchin Rocha - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT, Juliano Souza Queiróz - OAB:7.948/MT

 Vistos, etc.

Com fundamento no art. 1.023,§2º, do Código de Processo Civil, determino 

a intimação do embargado (réu) para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pelo autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59630 Nr: 49998-58.2016.811.0077

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Moura Melo, Francisco Moura Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubney Cano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBNEY CANO DE BRITO - 

OAB:18161, Ruth Aiardes - OAB:15463

 DECISÃO

 Vistos, etc.

 Intimem-se as partes para dizerem, no prazo de cinco dias, se têm outras 

provas a produzir, especificando-as e justificando-as, declinando o fato 

controvertido que pretendem comprovar, sob pena de indeferimento e 

preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51736 Nr: 1579-46.2012.811.0077

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037713/11/2018 Página 758 de 763



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anacleto Giraldelli Bezerra - 

OAB:23.216, Francine Gomes Pavezi - OAB:17162, Gustavo 

Guilherme Costa Salazar - OAB:11.519/MT, Irajá Rezende de 

Lacerda - OAB:11.987/MT, Leandro Facchin Rocha - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 DECISÃO

 Vistos, etc.

 Com fundamento no art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, 

determino a intimação do embargado (réu) para, querendo, manifestar-se, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52701 Nr: 139-46.2012.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salete Stoll

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anacleto Giraldelli Bezerra - 

OAB:23.216, Francine Gomes Pavezi - OAB:17162, Irajá Rezende de 

Lacerda - OAB:11.987/MT, Leandro Facchin Rocha - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 Vistos, etc.

Com fundamento no art.1.023, §2º, do Código de Processo Civil, determino 

a intimação do embargado ( réu) para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sobre os embargados opostos pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65224 Nr: 1019-94.2018.811.0077

 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: Rosa Albares dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos, etc.

 Conclusão desnecessária.

 Tratando-se de meros atos ordinatórios, deve o Gestor Judiciário 

proceder ao cumprimento e impulsionamento do feito sem necessidade de 

decisão judicial, conforme preconizam os arts. 482 e 701, inciso XVIII, da 

CNGC, veja-se:

Art. 701. Aos Gestores Judiciários, titulares ou designados, incumbe:

XVIII - impulsionar, por certidão, os feitos que dependam da mera prática 

de atos ordinatórios, nos termos da legislação processual e do art. 482, 

VI, CNGC.

 Assim, determino à Secretaria que proceda ao necessário para o regular 

andamento do feito, dando-se vista à parte autora para impugnar a 

contestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52783 Nr: 1403-65.2012.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Leusa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anacleto Giraldelli Bezerra - 

OAB:23.216, Francine Gomes Pavezi - OAB:17162, Gustavo 

Guilherme Costa Salazar - OAB:11.519/MT, Irajá Rezende de 

Lacerda - OAB:11.987/MT, Leandro Facchin Rocha - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 Vistos, etc.

Com fundamento no art. 1.023,$2º, do Código de Processo Civil, determino 

a intimação do embargado (réu) para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 05(cinco) dias, sobre os embargos opostos pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61687 Nr: 845-22.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdSR, GdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de depoimento pessoal da parte autora, visto que não há 

previsão legal para que a parte requeira seu próprio depoimneto pessoal.

Intime-se a parte autora para justificar o pedido de depoimento pessoal da 

parte ré, declinando o fato controvertido que pretende comprovar, no 

prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65068 Nr: 923-79.2018.811.0077

 AÇÃO: Auto de Prisão->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Prudencio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

 Considerando que a defesa do autuado se reservou para se manifestar 

por ocasião da conclusão da investigação, DETERMINO seja realizada o 

traslado das peças essenciais ao respectivo inquérito policial, inclusive da 

manifestação de fls. 26/30, após arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Por fim, proceda com o cadastro da causídica Dra. Graciele Cristina 

Romero Munhoz no sistema Apolo como advogada do autuado Ananias 

Prudêncio neste procedimento e nos oriundos deste.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65223 Nr: 1018-12.2018.811.0077

 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: Deize Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos, etc.

 Conclusão desnecessária.

 Tratando-se de meros atos ordinatórios, deve o Gestor Judiciário 

proceder ao cumprimento e impulsionamento do feito sem necessidade de 

decisão judicial, conforme preconizam os arts. 482 e 701, inciso XVIII, da 

CNGC, veja-se:

Art. 701. Aos Gestores Judiciários, titulares ou designados, incumbe:

XVIII - impulsionar, por certidão, os feitos que dependam da mera prática 

de atos ordinatórios, nos termos da legislação processual e do art. 482, 

VI, CNGC.

 Assim, determino à Secretaria que proceda ao necessário para o regular 

andamento do feito, dando-se vista à parte autora para impugnar a 

contestação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 8703 Nr: 113-32.2003.811.0077
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gorette Rodrigues de Almeida Nantes, 

Enio Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Vistos.

Intime-se o exequente, através dos patronos constituídos às fls. 355/357, 

para dar prosseguimento ao feito, informando se ainda há interesse nos 

pedido de fls. 318/319, bem como se ainda o bem indicado permanece 

passível de penhora.

Não sendo o caso, deve a parte exequente indicar bens à penhora, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000112-05.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LANA CLAUDIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA REGINA GIL MENEZES OAB - RO8024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DELGADO OAB - RO1825 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CRISTIANE SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000112-05.2018.8.11.0077. REQUERENTE: LANA CLAUDIA 

GOMES DA SILVA REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL 

DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos, etc Designo audiência de 

instrução para o dia 24/01/2019, às 13h00min, para oitiva da testemunha 

arrolada pela parte autora. Intimem-se a testemunha (por mandado) e as 

partes (via publicação no DJe) para comparecimento. Comunique-se o 

juízo deprecante. Expeça-se o necessário. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 11 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000034-11.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA MURTINHO SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000034-11.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: SUZANA MURTINHO SANTANA Vista à 

exequente sobre resposta de ofício, prazo de cinco dias, ressaltando que 

em caso de ausência de localização de bens penhoráveis a lei 9.099/95 

prevê a extinção do processo executivo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 11 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-83.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCISCO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMICARTER DE AGUIAR SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA MUNICIPAL, S/N, CENTRO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000165-83.2018.8.11.0077 Valor da causa: 

$9,069.20 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIO FRANCISCO 

ANDRADE Endereço: Av José Pereira da Solva, 1575, Jardim Aeroporto, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO 

PASSIVO: Nome: DIMICARTER DE AGUIAR SOUZA Endereço: Av 

Projetada, s/n, Jardim Aeroporto, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - 

MT - CEP: 78245-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JUIZADO ESPECIAL Data: 

10/12/2018 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 12 de novembro de 2018. Jhonatan Correia Motta 

(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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000166-68.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCISCO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO MARQUES NANTES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA MUNICIPAL, S/N, CENTRO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000166-68.2018.8.11.0077 Valor da causa: 

$8,250.76 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIO FRANCISCO 

ANDRADE Endereço: Av José Pereira da Solva, 1575, Jardim Aeroporto, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO 

PASSIVO: Nome: AGUINALDO MARQUES NANTES Endereço: Rua Julião 

Leite de Brito, 486, ao lado do Salão Reflexo, Centro, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

JUIZADO ESPECIAL Data: 10/12/2018 Hora: 15:30 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 12 de novembro de 2018. Jhonatan Correia 

Motta (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 Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71870 Nr: 973-74.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IGUAÇU LTDA., SAULO 

GERALDO DE OLIVEIRA, CRISTINA HEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 31171 Nr: 22-61.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ZOCOLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 Intimar o(a,s) advogado(a,s) da parte requerida, para querendo, no prazo 

de 10 (dez) dias,manifestar-se sobre a impugnação a execução e 

documentos, juntados pela parte executada às fls. 164 a 168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 62892 Nr: 139-18.2004.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL COSTA DE PETRÓLEO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a,s) advogado(a,s) da parte autora, para querendo, no prazo de 

15 (dez)dias, manifestar-se sobre documentos juntados pela parte 

requerida às fls. 389 a 391-v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 115726 Nr: 1113-98.2017.811.0102

 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: DCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBMC, CMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:22627, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 INTIMAR os Advogados das partes, da designação da Pericia Médica, 

agendada para o dia 23/01/2019, às 14h30min, no Hospital Cândido 

Portinari, localizado na Avenida Brasil, 2337, Vila Romana em Sorriso -MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 65235 Nr: 800-26.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALNEIDE HERDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR os advogados das partes, do inteiro teor da decisão a seguir 
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transcrita:

 "Vistos etc.

I - DEFIRO o pedido de fl. 198, para que seja realizada tentativa de Penhora 

Online em nome da parte executada, nos termos do artigo 854 do Código 

de Processo Civil.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC.

III - Se a penhora online for realizada com sucesso, intimem-se os 

executados, pessoalmente, para que se manifestem em 05 (cinco) dias, 

na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015.

IV - Caso não haja manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, 

nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado, 

na forma a ser postulada pela parte credora, que deverá ser INTIMADA 

para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

V - Restando infrutífera a penhora online, INTIME-SE a parte exequente 

para que indique bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

no prazo de 20 (vinte) dias.

VI - Desatendido fica, desde logo, determinada a SUSPENSÃO do feito 

(art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

VII - CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 10 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71752 Nr: 855-98.2011.811.0102

 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: ELCI MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a,s) advogado(a,s) da parte autora, para querendo, no prazo de 

10 (dez)dias, promover o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 63185 Nr: 187-40.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER DA SILVA MANSO 

GOMES - OAB:15101/O, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a,s) advogado(a,s) da parte autora, para no prazo de 15 

(quinze)dias, apresentar novo cálculo, já abatidos os valores bloqueados 

às fls. 234/240, conforme decisão de fls. 286. Deverá também, no mesmo 

prazo de 15 (quinze) dias, promover meios para citação dos executados 

SAFRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA e ERIVELTON MUNARETTO, sob pena de 

extinção do processo contra os referidos réus, conforme determinação de 

fls. 232/233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71895 Nr: 998-87.2011.811.0102

 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: ELVIRA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a,s) advogado(a,s) da parte autora, para querendo, no prazo de 

10 (dez)dias, manifestar-se sobre a impugnação à execução e cálculos, 

apresentados pela executada às fls. 112 a 119.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 102058 Nr: 62-57.2014.811.0102

 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: FRANCISCO DE SOUZA CASTANHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B, Francislei de Souza Castanha - OAB:67.450 

OAB/PR, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:OAB/MT 13.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 Intimar o(a,s) advogado(a,s) da parte requerida, para querendo, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 125214 Nr: 2310-54.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Intimar o advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos acerca da certidão do oficial de justiça de ref. 89, tendo em vista a 

informação de não intimação das testemunhas Alex Antonio Guisso e 

Agostinho Luiz Betti
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 

EDITAL N. 05/2018 
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL MÉDIO  
  
O Exmo. Doutor  RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito Substituto e 
Diretor do Foro desta Comarca de Colniza/MT, no uso de suas atribuições legais. 
 
CONSIDERANDO a abertura do Processo Seletivo para  Estágio Curricular Remunerado para 
Nível Médio cadastro de reserva, do Fórum da Comarca de Colniza-MT;  

 
TORNA PÚBLICA a CONVOCAÇÃO para as provas escritas objetivas, do processo seletivo 
para recrutamento de estagiário nível médio cadastro de reserva.  
 
As provas serão realizadas no dia 18 de novembro de 2018, no local e horário abaixo descrito:  

 
Data da Prova: 18/11/2018 – Horário: 13h00 

Horário de abertura dos portões: 12h00 
Horário de fechamento dos portões: 13h00 

Candidatos: Ensino Médio   
 
 

LOCAL: Escola Estadual Tarsila do 
Amaral 

Endereço: Av. Vitória Régia, Bairro 
Centro, Colniza - MT, 78335-000 

 
SALA 01 

JHONATAN JOSE DA SILVA 
JULIANA DA SILVA MENDES 
MATEUS MOURA PAIXAO 
CARLOS DANIEL BENING MARQUART 
CLAUDIA HORRANA SILVA BARBOSA 
VITORIA BORITZA SEGLIA 
CARINA PAULINA VIEIRA 
RAFAELLA NUNES DE OLIVEIRA 
RAFAELA ANADAO 
INGRID TIFANY LORRANY PEIXOTO COLOMBO 
DANDARA DOS SANTOS CORDEIRO 
RAYSSA LEANDRO FERREIRA 
DIEFERSON DE CASTRO LEITE 
KAICK FERREIRA DA SILVA 
ARIELE GERMANO DA SILVA 
BRUNO CASTELAN DA SILVA 
THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS 
DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA 
ERIKA CRISTINA SOUZA DE CARVALHO 
BEATRIZ GONÇALVES MENDES 
JEFFERSON RODRIGO GOMES BARBOSA 
SOPHYA ROSSONI DE AMBROSIO DE CAMPOS 
GEYSON DO NASCIMENTO SILVERIO 
LUCAS SANTOS FREITAS 
AMANDA CAROLINE LOU DE OLIVEIRA 

Data da Prova: 18/11/2018 – Horário: 13h00 
Horário de abertura dos portões: 12h00 

Horário de fechamento dos portões: 13h00 
Candidatos: Ensino Médio                   

 
 

WELITON JACOMINO MACHADO 
ANA CLARA PLASTER FIGLERSKI 
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WELLINGTON DA SILVA CAMPOS  
LOCAL: Escola Estadual Tarsila do 

Amaral 
Endereço: Av. Vitória Régia, Bairro 
Centro, Colniza - MT, 78335-000 

 
 
 

SALA 02 

STHEFANY DE OLIVEIRA SILVA 
SAMARA CASTRO DO NASCIMENTO 
DAIANE DUTRA DE FREITAS 
GLEICI KELLY MASCENTE VAZ 
LEANDRO QUINTINO VAZ 
CARLOS DANIEL OLIVEIRRA DE MORAIS 
JEFFELY AMORIM SOARES 
BEATRIZ ZAMARIAN CESAR 
VITORIA DANIELI SANTOS DE OLIVEIRA 
KICILA RAEDILA DA SILVA MONTEIRO 
MARCOS ANANIAS FERREIRA SANTOS 
ROLIVER SANTOS BARBOSA SILVA 
ALISSON RICLER COSTA SAQUETTA JUNIOR 
WILLIAN RODRIGUES TEIXEIRA 
LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS 
VENI ZERO CARNAUBA 
LAIS TAINARA DE OLIVEIRA BARBOZA 
CINGLIDY RODRIGUES EPIFANIO 
ANDRESSA ALVES DOS SANTOS 
GEDEON GOMES DE OLIVEIRA 
NATHIELY CHEFRE MATTES 
THAINARA RONCAGLIA RIBEIRO 

 
Data da Prova: 18/11/2018 – Horário: 13h00 

Horário de abertura dos portões: 12h00 
Horário de fechamento dos portões: 13h00 

Candidatos: Ensino Médio                   
 
 
 

LOCAL: Escola Estadual Tarsila do 
Amaral 

Endereço: Av. Vitória Régia, Bairro 
Centro, Colniza - MT, 78335-000 

 
 
 

SALA 03 

JOSLAINE FAGUNDES DA SILVA  
SINDIELY SILVA LIMA 
MARIA ISABELA DA SILVA MIRANDA 
DANIELLE MARTINS GOULARTE 
MARIA ISABEL FERREIRA CARVALHO 
RAINARA CARVALHO SILVA 
LUIZ GUILHERME SCHROEDER CORREA 
GRACIELY DE OLIVEIRA SANTOS 
GABRIELLY EDUARDA DUARTE DE SOUZA 
LUAN BATISTA SOARES 
GLEICE KEUREM DUTRA GOMES 
ANDRESSA DE OLIVEIRA SANTOS 
ANGELICA MORAES NOVAES 
BRUNO HENRIQUE MARTINS 
GUILHERME VINICIUS DE SOUZA ALVES 
GISLENE DIAS DOS SANTOS 
ANDERSON RODRIGUES BARBOSA 
KALYANE VIEIRA ABRAMOVSKI 
VANESSA DA SILVA 
CELINE MARIA CRUZ FERMINO 
DEBORA KAROLINE SANTOS DA SILVA 
HEMERSON MUNIZ SOARES DE SOUZA 
WESLLEY OLIVEIRA CAMPOS 
GABRIELA RUDES MARTINS 
THAIS NARLOCH ABREU BIANCHIN 

  
Data da Prova: 18/11/2018 – Horário: 13h00 
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Horário de abertura dos portões: 12h00 
Horário de fechamento dos portões: 13h00 

Candidatos: Ensino Médio                   
 
 
 

 
LOCAL: Escola Estadual Tarsila do 

Amaral 
Endereço: Av. Vitória Régia, Bairro 
Centro, Colniza - MT, 78335-000 

 
 
 

SALA 04 

EDIONE NIMER ELLER 
IAN LOPES DE OLIVEIRA 
CAROLINI MENDES DORNELLO 
EMILY TEODORO RODRIGUES 
DENISE CAROLINE DA SILVA 
GEISLA ERICA DE SOUZA PEREIRA 
GUIBSON EVANGELISTA CARDOSO 
DANIELLY PEER MARTINS 
IRLAN GELTON TEIXEIRA DA SILVA 
LETÍCIA EDUARDO DE LIMA 
CLEANE CRUZ SOUZA 
WALACE DA SILVA CAMPOS 
KETELLY MUNIK DE OLIVEIRA POLTRONIERI 
LOHAYNE DA SILVA MARCAO 
NATIELI DA SILVA DO NASCIMENTO 
LAURA REGINA ALBANEZE WELTER 
KETYLLEM LORRAINE SOUZA DE OLIVEIRA 
DAIANY RODRIGUES LOPES 
NATHALIA RODRIGUES GOMIDES 
RAFAEL DIONE GUDE GERMANO 
MATTEUS DE MORAES SIMAO DUTRA 
ANDRIELY NICACIO ABREU DE SOUZA 
VALDINEI DE SOUZA PEREIRA 
JOAO MARCOS REIS MORAES 

 
OBSERVAÇÕES:  
 
1. O Tempo de aplicação da prova será de 3 (três) horas, com início ás 13:00h. 
2. A prova objetiva conterá quarenta (40) questões de múltipla escolha, tendo cada uma quatro 
(4) alternativas, das quais apenas uma será considerada correta. 
3.  Após o fechamento dos portões, não será permitido o acesso do candidato ao prédio de 
aplicação da prova, seja qual for o motivo alegado. 
4. O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas  com 
antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, documento de identificação 
original, no qual deverá estar em perfeitas condições de conservação, de forma a permitir, com 
clareza, a identificação do candidato,  e comprovante de inscrição obtido no ato de sua efetivação. 
5. Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, 
Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira 
expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); passaporte 
brasileiro; certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão público que, por lei 
federal, valha como identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de 
habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 
1997, e dentro do prazo de validade). 
6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta 
dias, juntamente com cópias de um dos documentos de identificação acima descrito.  
7. O candidato que se retirar do ambiente de provas não pode retornar em hipótese alguma. 
8. 8. Os três últimos candidatos que permanecerem  na sala das provas deverão  retirar-se do 
local simultaneamente. 
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9. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo  alegado. 
10.  O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a  realização da 
prova como justificativa de sua ausência. 
11. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do certame. 
12. Todos os atos relativos ao presente Edital, convocações, comunicados, resultados e 
homologações serão disponibilizados no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
www.tjmt.jus.br, Diário Eletrônico (DJE), bem como no átrio do Fórum. 
13.  E para que chegue ao conhecimento de todos expediu -se o presente edital 
 

 
Colniza/MT, 08 de novembro  de 2018. 

 
 
 
RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 
 

 
 
GABARITO PRELIMINAR   TESTE SELETIVO JUIZ LEIGO 
 
 

QUESTÃO RESPOSTA CORRETA 
01 C 

02 D 

03 B 

04 A 

05 D 

06 C 

07 B 

08 A 

09 A 

10 B 

11 C 

12 D 

13 C 

14 A 

15 D 

16 B 

17 D 

18 A 

19 C 

20 B 
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